
Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

privatpersoner och företag.
Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ

Ö P P E T  F Ö R  L U N C H ,  B R U N C H  O C H  À  L A  C A R T E

R E S T A U R A N G K O L M I L A N . S E Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
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Priserna gäller 27/9–3/10-21.

Frossa i 
skaldjur!

 Levain   ICA Selection.   600 g.   
Butiksbakad.   Jfr pris 49:83/kg.   Ord pris 42:90/st.     

 Norsk Färsk Krabba   Norge. 
    Från fi skdisken..   Jfr pris 119:00/kg.        

 /kg 
 119k 

 Räkor kokta   Ishavet.     Från 
fi skdisken i lösvikt.   Jfr pris 149:00/kg.        

 Färsk Hummer   Canada.   
Ca 450 g.     Jfr pris 398:00/kg.        

 Tappens Aioli     200 g.   Vår egengjorda. 
Original, lime och chili..   Jfr pris 99:50/kg.        

 Ostron       Sin de claire från 
fi skdisken.          

 29  90  /st 

 /kg 
 149k 

 /st 
 179k Äntligen isar vi upp  skaldjursekan 

till  helgen och förpackar våra 
skaldjur. Snabb t och fräscht.

/Isabell  fi skansvarig � �

 19  90  /st 
 /st 

 10k 



Öppet 7–22 Tappström

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!Ta en rosa 

månad
Köp våra rosa varor. Tillsammans gör vi skillnad.

 /kg 
 99k 

 Färsk Kycklingfi lé, Minutfi lé  
 Kronfågel. Ursprung Sverige.   Ca 650-925 g. 
  Naturell.   Jfr pris 99:00/kg.    

 Entrecôte   
Ursprung Sverige.   Ca 450 g.   
Skivad.   Jfr pris 229:00/kg.    

 Hushållsost   ICA.   Ca 1,1-2,2 kg.  
 Mild 17-26%.   Jfr pris 59:00/kg.    

 /kg 
 59k 

 Färsk pasta   ICA.   200-250 g.   Gäller ej fylld, 
glutenfri, vegansk.   Jfr pris 28:00–35:00/kg.    

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /st 
 7k 

 Delikatesspotatis i 
påse   ICA. Rosa Bandet. Sverige. 
  900 g.   Klass 1.   Jfr pris 16:67/kg.    

 /st 
 15k 

 /kg 
 229k 

 Blombukett   ICA. 
Rosa Bandet.     Längd 35 cm.  

 /st 
 99k 

/ICA Supermarket Tappström
tillsammans för Barnens Ö

Åk på skojigt Matkollo med Barnens Ö på höstlovet
– laga mat tillsammans med ICAs proff skockar och
skapa kollomagi. Vi på din ICA-butik är självklart med
och skapar kolloplatser så att fl er barn kan hänga 
med.Matkollot äger rum mån–tors vecka 44, 2021.

Rätt tid för 
bananer! Läs mer på butikens hemsida!Nu har du chans 

att  åka på 
Matkollo i höst!

Kul 
akt ivitet på 

höstlovet!



ajen 1, Ek  
070-380 12 45 

   

        

 

Köper du nya kompletta 
glasögon, bjuder vi på ett 

extra par glasögon med din 
egen styrka från utvalt 

sortiment (värde 4390:-) 
Gäller lagerglas + - 6/2. 

Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden. 
Gäller t.o.m. 2021-11-14

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

(ordinarie pris 390:-)(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 

Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 21-11-14

Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........

Butik.................................................................................................................

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00
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REDAKTIONEN
Helén Bjurberg, Lo Bäcklinder, 
Johan Älgekrans, Laila 
Westerberg
• ANSVARIG UTGIVARE
Thomas Älgekrans
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

ADRESS 
Box 100, 178 22 Ekerö

HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se

TRYCK Bold Printing Sthlm

UTGIVNING
2021

Jan 13 27
Feb 10 24 
Mars 10 24 31 
April 14 28
Maj 12 19 26
Juni 9 23 30 
Aug 18
Sep 1 15 29
Okt 13 27
Nov 10 24
Dec 8 15 27

ANNONSER

• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist, Per Hansson
Laila Westerberg, Thomas 
Älgekrans

• KONTAKT 
08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se

• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en vecka före 
utgivning

Tidningen ansvarar ej för icke 
beställt material samt  för fel med 
annonser mer än till annonspriset.

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden • Grundad 1949 av SvD

Ges ut av Mälarö Media AB sedan 1995
För mälaröbor För mälaröbor 
av mälaröbor...av mälaröbor...

       R E D A K T I O N E N                                 A N N O N S B O K N I N G E N

Helén Lo Johan Laila Gertrud Per Thomas

Alltid nära dig! 
100 % om Mälaröarn

a

Vi söker fler föreningar!Vi söker fler föreningar!

Nyheter .................sid 6-12
Kultur ....................... sid 14
Näringsliv ........... sid 16-17
Mälaröpodden ........ sid 18
Sporten .............. sid 20-21

Husdrömmar ..........sid 24
Tillbakablick ........... sid 26
Föreningsliv .............sid 28
Arbetsplats ............. sid 30
Öarna runt ............... sid 31

Mälarökrysset .........sid 33
Insändare ..........sid 34-35
Så här tycker vi ............ 35
Familjesidan ........... sid 36
Service för dig .........sid 37

NYHETER? Hör av dig till oss på redaktionen om du vill tipsa om nyheter tilll 
red@malaroarnasnyheter.se

BILD? Springer du på något intressant på våra öar och lägger upp på Instagram? 
Dela gärna till oss på #malaroarnasnyheter eller mejla till 
red@malaroarnasnyheter.se tillsammans med kort text. Vi publicerar utvalda 
bidrag beroende på innehåll antingen på insändarplats eller på vår bildsida 
”Öarna runt”.

Vi har många olika fasta inslag i tidningen som vi alltid 
vill ha med. Ett inslag som är relativt nytt är att vi vill 
lyfta föreningslivet i vår kommun. På sid 28 kan ni läsa 
om Ekerö-Munsö hembygdsförening som berättar 
lite kortfattat om sin verksamhet. Nu vill vi gärna få 
kontakt med fler föreningar att skriva om.  
         Hör av dig till red@malaroarnasnyheter.se om du 
vill att vi ska skriva om just er förening. Nästa nummer 
kommer 13 oktober.
        Trevlig läsning! 

Thomas Älgekrans        





KOMMUNEN | Att dra ner 
på sophämtningen för att 
istället kompostera mer 
kan tyckas vara ett bra och 
klimatsmart val. Men är 
moroten tillräcklig? MN lät 
Tomas Öhman, avfallsstra-
teg, förklara kommunens 
priser för kompost och 
sophämtning.

Det kom ett mejl till redak-
tionen, från en läsare som 
reagerat på kommunens 
prissättning för halverad 
sophämtning.

”Pinsamt mager morot 
för den som väljer bort den 
klimatpåverkan det innebär 

att en lastbil ska hämta dina 
sopor 26 istället för 13 gång-
er per år”, skriver läsaren, 
som vill vara anonym och 
förklarar att prisskillnaden 
hamnar på ynka 220 kronor 
per år.

Men det är när det visar 
sig att halveringen av sop-
hämtningen också innebär 
att du behöver ansöka om 
tillstånd för en kompost, 
som det stora problemet 
uppstår. Tillståndet kostar 
nämligen 645 kronor, vil-
ket innebär att det kommer 
ta fyra år för den som väljer 
detta alternativ att kunna 
börja tillgodoräkna sig den 

lilla vinsten som halverad 
hämtning ger.

”Fatta hur få som kommer 
välja detta alternativ”, skri-
ver läsaren.

Mälaröarnas nyheter vän-
de sig till Tomas Öhman, 
avfallsstrateg på Ekerö kom-
mun, för att fråga varför vin-
sten för ett klimatsmart val 
är så låg och kostnaden för 
ett komposttillstånd så hög.

Hur kommer det sig att 
prisskillnaden mellan 
sophämtning en gång i 
månaden eller varannan 
vecka bara är 220 kronor?

– Jag kan förstå att man 

tycker att differensen mel-
lan kostnaden 460 kronor 
per år mot 240 kronor per 
år är liten, men anledningen 
till det är att kostnaden för 
sophämtning av ett litet kärl 
redan från början är extremt 
låg. Man kan i princip inte 
ha billigare sophämtning 
eftersom den är subventio-
nerad av dem som har större 
kärl, säger han och förklarar 
att priserna är satta för att 
gynna små kärl och upp-
muntra till källsortering.

Varför får man då inte ha 
halverad hämtning utan 
att ha kompost?

– Systemet är gjort för ge-
nomsnittsmedborg aren . 
Även om det finns de som 
är experter på att ta hand 
om sina rester så att det blir 
minimalt med matavfall,  så 
behöver de allra flesta med-
borgare som har hämtning 
en gång i månaden en kom-
post. Detta för att inte ma-
tavfallet ska hamna i sop-
kärlet med luktproblematik 
som följd.

Varför behöver en anmä-
lan för att få ha en kom-
post kosta 645 kronor?

– Kompostering av ma-
tavfall omfattas av den na-

tionella avfallslagstiftning-
en och man är skyldig att 
anmäla det. Kostnaden är 
en administrativ avgift som 
miljöenheten på kommu-
nen satt utifrån den tid det 
tar att hantera den. Anmä-
lan ger också kommunen 
möjlighet att ha kontroll 
över vilka som har kom-
post. Det är viktigt att den 
som anmäler har en isolerad 
och skadedjurssäker kom-
post för att minska risken 
för problem och olägenhe-
ter.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Dålig morot för att spara på klimatet

NYHETER ”Man kan i princip inte ha billigare sophämtning eftersom den är subventionerad...” ’’

Den som vill ha sophämtning en gång i månaden behöver 
ansöka om tillstånd för kompost – och betala för det.

 FOTO: PIXABY

Mälaröarnas
Boendestöd



Höstprojekt!

Just nu! 

33%
SP Fönster, Traryd Fönster, 

NorDan

Rabatten gäller på hela vårt be-
ställningssortiment av fönster och 
fönsterdörrar från Sveriges största 
fönstertillverkare.

*Erbjudandet gäller ett par trådlösa hörlurar Bose QuietComfort 35  QC35 II (värde 3000 
kr) på köpet när du handlar för minst 15000 kr. Gäller endast för konsument-privatperson 
vid kontant-/kortbetalning så långt lagret räcker. Gäller ej vid köp på offertpriser. 
Gäller ett par per köp.

HÖRLURAR
FRÅN BOSE
PÅ KÖPET!*
NÄR DU HANDLAR

FÖR 15000 KR

ERBJUDANDE

VÄRDE
3000 KR

Kampanj förvaring 

25%
Elfa skjutdörrar 

inredning

329:-/m2

Tarkett Parkettgolv
Storsjön ek 3-stav
med matt lack. 13 mm. 
Rek ca pris 482:-

329:-
Väggfärg Living 3 liter vit
Matt snabbtorkande väggfärg,  
med hög täckförmåga. Lätt att 
stryka ut. Rek ca pris 532:-

Erbjudandena gäller t.o.m 2021-10-11. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

FÄRINGSÖ Färentunavägen 65 | tel 08-560 241 00 | mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14
k-bygg.se



NYHETER ”Citat” ’’

MÄLARÖARNA | Det blev 
ett minskat valdeltagande 
när mälaröborna gick till 
valurnorna den 19 septem-
ber för att rösta till kyr-
kovalet. När det kommer 
till mandatfördelningen 
skedde det också en del 
förändringar.

Det preliminära resulta-
tet för Ekerö pastorat och 
Färingsö församling visar 
att det har skett lite föränd-
ring i mandatfördelningen. 

Fortfarande är dock Parti-
politisk obundna i Svenska 
kyrkan (POSK) den störs-
ta nomineringsgruppen i 
Ekerö pastorat med sina 
47,5 procent av rösterna. I 
Färingsö församling är det 
Kyrkans väl, som har hu-
vudparten av rösterna med 
49,3 procent. 

I Ekerö församling har 
valdeltagandet minskat från 
25,28 procent till 22,59. 

– Det är bara att konsta-
tera att vi inte har nått ut 

till alla så som vi hade en 
förhoppning om. Jag hade 
hoppats på ett valdeltagan-
de på 25 procent. Till nästa 
val kanske vi måste börja ti-
digare med vårt arbete, säger 
valnämndens ordförande 
Jan-Hugo Nihlén.

Det minskade deltagan-
det gäller även för Färingsö 
församling där 22,29 pro-
cent röstade 2017 men bara 
19,12 procent i år.

Färingsö församling har 
vid detta val också minskat 

sin kyrkofullmäktige till 17 
mandat istället för 25 som 
det var vid valet 2017. 

– Hur många mandat det 
är styrs centralt och handlar 
om hur många röstberätti-
gade som finns i församling-
en. Med färre mandat blir 
det också ett mer lätthanter-
ligt kyrkofullmäktige, säger 
Joakim Jonsson, informatör 
på Färingsö församling.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Minskat valdeltagande

NYHETER ”Det är också helt naturligt för oss som miljöförsamling att bli självförsörjande i så mycket som möjligt” ’’

FÄRINGSÖ | Från och med i 
somras pryds Färingsö för-
samlings altare av blommor 
från egen odling. I rabatter, 
krukor och ett antal nya 
pallkragar odlas en mängd 
sorter i en rik färgprakt.

Det är husmor Berit Åström 
och kyrkoherde Peter 
Strömmer som står bakom 
projektet som nu ska ut-
vecklas ytterligare till kom-
mande år. 

– Det här är jättekul. Od-
ling är ett stort intresse för 
mig och jag blir både lycklig 
och stolt när jag ser att mina 
buketter blir så uppskattade, 
säger Berit. 

När blomningstiden är över 
för i år kommer Berit även 
samla upp fröer från odling-
arna. På det sättet kan för-
samlingen starta upp nästa 
års odling från egen försam-
ling.

Och kyrkoherde Peter 
Strömmer är nöjd: 

– Det här är en mycket 
bra satsning som vi väntat 
på länge. Det är också helt 
naturligt för oss som miljö-
församling att bli självför-
sörjande i så mycket som 
möjligt. Dessutom är det 
vackert.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Egna blommor på altaret

Husmor Berit Åström med församlingens egenodlade blommor.
 FOTO: JOAKIM JONSSON

På bilden ses kanslichef 
Susanna Enström, valnämn-
dens vice ordförande Torbjörn 
Alm och Kjell- Erik Börjesson, 
valnämnden

 FOTO:EWA LINNROS

EKERÖ PASTORAT 2021 2017

Nomineringsgrupp % Antal Mandat % Antal Mandat

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S) 23,07 475 6 19,42 455 5

Frimodig kyrka (FK) 0,87 18 0 1,48 34 0

Kyrkans Bästa i Stockholms stift (KyBä) 21,61 445 5 28,68 657 7

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 47,50 978 12 50,41 1155 13

Sverigedemokraterna (SD) 6,95 143 2

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 2021 2017

Nomineringsgrupp % Antal Mandat % Antal Mandat

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) 40,84 339 7 34,54 334 9

Kyrkans Väl i Färingsö församling (KyrkVäl) 49,28 409 8 65,46 633 16

Sverigedemokraterna (SD) 9,88 82 2

Mälaröarnas
Hemtjänst



                                PÅ MÄLARÖARNA          29/9 – 12/10 2021

ekerö pastorat 
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

Med reservation för ev. ändringar. 
Håll koll på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/ekero.  Välkommen!

Expedition:  Björkuddsvägen 2                 08-560 387 00                   www.svenskakyrkan.se/ekero                   ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                                  Följ oss:

 KALENDARIUM

ons 29 september Ekebyhovskyrkan
18:30 VECKOMÄSSA 
 Präst: Monika Regnfors Sjörén, Musiker: Daniel   
 Stenbaek

sön 3 oktober Ekebyhovskyrkan
11:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Ulf Franzén, Musik: Helena Hansson

sön 3 oktober Lovö kyrka
11:00 GUDSTJÄNST 
 Präst: Benny Runsten, Musik: Leif Asp

ons 6 oktober Ekebyhovskyrkan
18:30 VECKOMÄSSA
 Präst: Benny Runsten,Musiker: Daniel Stenbaek

sön 10 oktober Lovö prästgårdslada
11:00 TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST  
 Präst: Magnus Ehntorp, Musiker: Leif Asp
 (Mer information i högerspalten) 

sön 10 oktober Munsö kyrka
15:00 TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST 
 Präst: Katarina Wolf, 
 Musiker: Stefan Jämtbäck

Diakoni — kyrkans sociala arbete

Alla kan vi hamna i lägen där livet inte alltid 

blir som vi tänkt oss. Det består av många oli-

ka delar, glädje, sorg, ilska, kärlek, nedstämd-

het, psykisk ohälsa och så mycket mer.

Då kan det göra skillnad att få tala med någon 

som har tid att lyssna på vad man tänker och 

känner. Vi kallar det för stödsamtal.

Vi i det diakonala teamet möter människor 

i olika åldrar och livssituationer, vi har tyst-

nadsplikt - det innebär att det som sägs stan-

nar mellan den jag möter och mig själv.

I Ekerö pastorat finns möjlighet till stöd på 

flera sätt. 

Du är varmt välkommen att kontakta oss, vi 

berättar också   gärna mer om vad som är på 

gång just nu!  

Kontakt: Ylva Edholm Johansson

08-560 387 07 

ylva.edholmjohansson@svenskakyrkan.se

Möt en präst eller diakon
i Ekerö Centrum 

tisdagar 
mellan kl. 12.00-14.00 

                 Ekerö pastorat samarbetar med studieförbundet  
           Sensus. www.sensus.se

Tacksägelsegudstjänst

I samarbete med familjen Rydström-Lees-

ment och Färingsö församling.

Präst: Magnus Ehntorp och Peter Strömmer.

Lovö Kyrkas kör och Lovö barnkör under 

ledning av Leif Asp och Klara Valkare.

Ekologisk soppa och skördeauktion. 

Intäkterna går till förmån för kyrkans 

projekt —”från Ko till Kalv” och ett lokalt 

miljöprojekt för barn.

Ta med varma kläder och bidra gärna till 

skördeauktionen.

Lovö prästgårdslada 

Söndag 10 oktober 2021 kl. 11.00

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A = www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Vardagen är här - Glöm inte bort dig själv 
Då är vardagen igång igen med allt vad det innebär. Väcka trötta barn o få iväg dem till deras skolor, vad ska 
vi äta ikväll? Väcka sig själv till liv, vad ska jag äta ikväll, orkar jag laga någon mat bara till mig? Nja, det blir  
nog te och macka….

Inget fel på te och macka, inte alls, men glöm inte att även ”bara du” är värd det bästa. Om inte du tar hand om dig själv, vem ska 
då göra det? Något sliten klyscha men jag tycker ändå den är bra och tål att upprepas regelbundet. Det kan vara jättesvårt att 
bjussa sig själv på något bra, man hamnar ofta på sista plats på prio-listan och det är ju lite tokigt. 
Relationen med dig själv är beständig. Oavsett vad som händer runtomkring dig i livet med barn, vänner, jobb och kärlekar så finns 
alltid Du kvar. Då är det givetvis bra att försöka vara snäll mot sig själv och kanske till och med tycka om sig själv…. Men det kan 
vara nog så knepigt, jag vet.

Helgen som just varit bjöd på sommarvärme och jag lyckades faktiskt somna i solen en liten stund, känns som mitt batteri fylldes 
på ordentligt! Hoppas även du kan hitta dina oaser i livet där du får tanka och må riktigt bra.
Ha en härlig dag!

Glada hälsningar,
Sandra Malmborg, diakoniassistent

”Ungdomskvällar i Stenhamra” 
Stenhamra församlingsgård

Onsdagar 15.00-21.30

Livsnära samtal om tro, hopp och kärlek

Behöver du prata med någon? 
För dig 12-25 år

svenskakyrkan.se/natvandrare/chatt

GUDSTJÄNSTER
 
Sön 2021-10-03 Stenhamra församlingsgård
11:00 GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
 Peter Strömmer, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker. 
 Annika Becker och Beyla Becker, församlingsassistenter.
 

Tors  2021-10-07 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst.  
  

Sön 2021-10-10 Lovö Prästgårdslada
11:00 TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST / 
 SKÖRDEGUDSTJÄNST
 Bussar från Stenhamra ordnas. Avgång Stenhamra  

 församlingsgård kl. 10.15 - åter ca. kl 14.30. 

 Peter Strömmer och Magnus Ehntorp, präster. 

”Veckans tanke”
Andakt varje vecka på Facebook & hemsida 

svenskakyrkan.se/faringso/veckans-tanke

Alla är välkomna, kom som du är...Alla är välkomna, kom som du är...
Från åk. 6Från åk. 6



Det var tänkt som ett till-
fälligt evakueringsboende 
när Arbetsmiljöverket be-
slutade om föreläggande på 
vård- och omsorgsboendet 
Ekgården på grund av ett 
omfattande underhållsbe-
hov. Men även efter att kom-
munfullmäktige bestämt sig 
för att avblåsa renoveringen 
av Ekgården och istället byg-
ga ett nytt boende på Tran-
holmen att flytta hela verk-
samheten till, så valde de att 
hyra det 1 880 kvadratmeter 

stora modulboendet.
”Behovet av platser på sär-
skilt boende var, vid den 
tidpunkten, så kritiskt att 
beslut fattades att fullfölja 
upphandlingen av pavil-
jongerna”, skriver Jonas 
Tingvall, fastighetschef på 
Ekerö kommun, i mejlsvar, 
då han inte vill bli inter-
vjuad. Han förklarar vidare 
att pandemin dock ändrade 
behovsbilden av vård- och 
omsorgsplatser drastiskt 
varför paviljongerna blev 

outnyttjade och fortfarande 
står tomma. 

Boendemodulerna, som 
placerades på Uppgårds 
skolväg i Stenhamra, är 
handikappanpassade och 
inredda med lägenheter för 
20 boenden, gemensamma 
samlingsutrymmen och 
personalutrymmen. Kon-
traktet, som är skrivet med 
Expendia modul AB, är på 
tre år, sedan den första ok-
tober 2020, och till en må-
nadshyra på 223 311 kronor. 

Den sista september 2023 
löper kontraktet ut. Men en-
ligt Jonas Tingvall är planen 
att barackerna ska komma 
till användning innan dess.

”Vi ser åter en ökning av 
behovet av platser så pla-
neringen är att paviljong-
erna successivt kommer att 
nyttjas under avtalstiden”, 

skriver han och förklarar att 
somliga av modulernas ut-
rymmen också har använts 
under tiden, vid vaccinering 
av vård- och omsorgsper-
sonal på Färingsö och att 
de inom närtid också kom-
mer nyttjas för bland annat 
hämtning- och lämning av 
nycklar samt vid raster och 
möten för den kommunala 
hemtjänsten på ön. 

På frågan om barackerna 
inte hade kunnat hyras ut 
när man insåg att de inte 
skulle komma till använd-
ning på annat sätt, svarar Jo-
nas Tillvall:

”Kommunen har tittat på 
möjligheten, men inte lyck-
ats hitta en lämplig, kortsik-
tig hyresgäst.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se
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KOMMUNEN  | Boken 
”Judith och muppskolan” 
som skrivits av åtta elever 
på Ekebyhovs grundsär-
skola är nominerade till 
Svenska designpriset i kate-
gorin ”Bildkommunikation 
- Illustration och infograp-
hic”. Röstningen pågår 
under september månad och 

priserna delas ut den 14 oktober på Berns i Stockholm.
Denice Sverla, biträdande rektor vid Ekebyhovs 

grundsärskolan fick också ta emot priset som Årets 
demokratiarbetare vid galan Skolledare 21 i mitten av 
september. Se artikel på nästa sida.

MÄLARÖARNA | Ett företag, verksamt på Ekerö, har fått 
avslag från Tillväxtverket på sin ansökan om stöd för 
korttidsarbete. Motiveringen till avslaget är att kontroller 
visat att företaget haft en ökad omsättning under 2020 
jämfört med 2019. Tillväxtverket bedömer därför att 
företaget inte drabbats av tillfälliga och allvarliga eko-
nomiska svårigheter vilket är kriterierna för att ta emot 
stödet.

MÄLARÖARNA | En 20-årig person på Ekerö har dömts 
till dagsböter för olaga hot mot två andra personer. 
Den dömde förnekade båda hoten som skett via sociala 
medier och sms, men kunde bindas till brotten genom 
kopplade bankkonton bland annat.

MÄLARÖARNA | Meningarna går i isär kring vad som 
hände i en bil som färdades i en kommun norr om 
Stockholm, men som framfördes av en person boende 
på Mälaröarna. Enligt polisen som vittnat i fallet, körde 
föraren utan bälte och satte på sig det när hen såg polisen. 
Förarens egen version är att hen kliade sig i ansiktet och 
att bältet inte syntes mot den svarta tröjan. Polismannens 
vittnesmål ansågs trovärdigt och personen fick betala 
dagsböter.

KOMMUNEN | Från 2018 till 2019 minskade mälaröbor-
nas utsläpp av växthusgaser från 2,09 till 2,03 ton per 
person, vilket var en minskning på 0,05 procent. Det 
visar en sammanställning av siffror från kommundata-
basen Kolada. 

Högst utsläpp av växthusgaser per invånare 2019 hade 
industriorterna Oxelösund (178,65), Lysekil (80,91) och 
Luleå (45,02) . Rikssnittet 2019 låg på 4,9 ton koldioxi-
dekvivalenter per invånare.

På kommunal nivå finns det bara siffror för 2019, men 
på nationell nivå finns preliminära siffror även för 2020.

– Vi hade enligt preliminär data en minskning på 6,8 
procent jämfört med föregående år. Utsläppen skulle i 
genomsnitt behöva minska i den takten varje år och helst 
ännu högre, för att Sverige ska nå klimatmålen, säger 
Max Jonsson, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, till 
Siren.

Den stora utsläppsminskningen tros hänga ihop med 
pandemin.
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EVA BERGVALL, FORM FRÅN SKÅ

KOMMUNEN | De grå barackerna 
hyrdes in för att tjäna som tillfäl-
ligt ersättningsboende. Istället 
blev de stående tomma, i värsta 
fall i tre år. Notan? Drygt åtta 
miljoner kronor.

Boendemodulerna på 1 880 kvadratmeter hyr Ekerö kommun på ett treårskontrakt för 223 311 kronor i månaden. 
 FOTO: HELEN BJURBERG

Åtta miljoner för 
tomma baracker
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KOMMUNEN | Denice 
Sverla, biträdande rektor 
vid Ekebyhovs grundsär-
skola, har kammat hem 
priset Årets demokrati-
arbetare vid galan 
Skolledare21.

Skolledargalan är en åter-
kommande gala med syf-
tet att hylla framgångsrika 
skolledare från hela landet. 
Skolledare21 arrangeras av 
Meet In Grid i nära samarbe-
te med Lärarförbundet Skol-
ledare.

Motiveringen till vinsten 
lyder: ”Med höga förvänt-
ningar på skolans förmåga 
att ge alla elever makten 
över sitt lärande och sitt liv 
skapar Denice en verksam-
het där olikheter berikar 
på riktigt. Människor som, 

oavsett sina förutsättningar, 
vågar, kan och tillåts påver-
ka sitt lärande och därmed 
ta en plats i samhället är de-
mokratins fundament. Med 
konkreta exempel som elev-
styrda projekt och bokutgiv-
ning leder Denice från verk-
samhetens mitt med både 
systematik och hjärta”. 

En väldigt glad och stolt 
Denice fick ta emot priset 
av Sveriges överbefälhavare 
Micael Bydén och så här sä-
ger Denice om sin vinst:

– Att vara nominerad är 
stort nog, att vinna ett sådant 
ärofyllt pris som årets de-
mokratiarbete går knappt att 
beskriva med ord. Det hade 
aldrig varit möjligt utan min 
fantastiska personal på sko-
lan. Vi ser elever som kom-
petenta individer som behö-

ver utmanas och stimuleras i 
sitt lärande. Priset hade inte 
heller varit möjligt utan alla 
stöttande vårdnadshavare, 
som vi har på skolan och för 
att inte glömma – vi har en 
förvaltning som ser och hör 
oss. Sist men absolut inte 
minst är det mina elevers 
stora förtjänst, ni är inspira-
tionen, drivkraften och våra 
kompetenta stjärnor. Det 
här priset är verkligen till 
oss alla!

Denice Sverla 
vann pris i 
Skolledare21

Årets demokratiarbetare:

Denice 
Sverla, 

Årets 
demokrati-

arbetare 

FOTO: 
EKERÖ 

KOMMUN

– Ni vet väl att vi gör vår 
egen sallad i butiken?

EKERÖ89:-
Pris:



VERKSTAD

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se

Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

P Å  K Ö P E T  V I D
S E R V I C E  H O S  O S S
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MÄLARÖARNA | Små 
gröna geléliknande bollar 
har dykt upp här och var i 
kommunens strandkanter. 
Nu reder länsstyrelsens 
expert ut vad det är för 
något.

Under sensommaren och 
inledningen av hösten har 
ett många mälaröbor hit-

tat vad som beskrivs som 
”gelébollar”  i vattnet på fle-
ra platser. Bland annat har 
de gröna små kloten dykt 
upp vid Fredriksstrandsvä-
gen och Närlundabadet. Vid 
ett par tillfällen har de också 
dykt upp på tidningens in-
sändarsida.
– Det är så kallade sjöplom-
mon, Nostoc pruniforme. 

De är helt harmlösa och 
inte så vanliga. Det är en ko-
lonibildande cyanobakterie 
som först växer fastsittan-
de, men som senare lossnar 
och rullar runt på botten. 
Ibland driver de i land. Fö-
rekomst av sjöplommon i 
Mälaren är känt sedan ti-
digare. De är förmodligen 
känsliga mot övergödning 
så att hitta dessa tyder möj-
ligen på bra vattenkvalitet, 
förklarar Joakim Pansar, 
limnolog, enheten för mil-
jöanalys på länsstyrelsen.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Mystiska bollar 
var sjöplommon

DROTTNINGHOLM | Vid 
en diplomeringsceremoni 
på Drottningholmsteatern 
den 17 september fick 
Lena Söderberg från Ekerö 
kommun företräda ett 
80-tal Silviacertifierade 
biståndshandläggare och 
hålla tal för bland annat 
drottning Silvia. Väl för-
beredd pratade hon om 
vad som är viktigast att 
ha med sig i mötet med 
demenssjuka personer.

Vad handlade ditt tal om?
– Jag försökte samman-

fatta det som jag lärt mig 
under utbildningen och 
berättade om hur viktigt 
det är att ha kunskap, hjärta 
och närhet med sig i mötet 
med dem som drabbats av 
demenssjukdom och deras 

anhöriga. Helt apropå fick 
jag också ett enskilt sam-
tal med drottningen och vi 
pratade om betydelsen av 
att ha den här kunskapen 
för att vara trygg i sin yr-
kesroll.

Hur förberedde du dig?
– Jag hade tränat mycket 

på mitt tal och även tagit 
hjälp av en vän som är van 
vid offentliga framträdan-
den. Jag hade fått förhåll-
ningsregler kring att talet 
skulle vara fem minuter 
långt och inledas med ”Ers 
majestät drottningen, mina 
damer och herrar”, men i 
övrigt fick jag forma mitt 
tal som jag ville.

Hur jobbar du vidare ef-
ter utbildningen?

– Ekerö kommun satsar på 
kompetenslyft till perso-
nal på vård- och omsorgs-
boende som kommer att 
få Silviautbildning så att 
verksamheterna kan Silvia-
hemscertifieras. De satsar 
också på att biståndshand-
läggarna på myndighets-
kontoret får samma utbild-
ning. Kommunen har även 
blivit uttagen tillsammans 
med fyra andra kommuner 
till ett utvecklingsprojekt, 
som resulterat i att vi bland 
annat håller på att sjösätta 
en öppen verksamhet med 
fokus på tidigt stöd till per-
soner med kognitiv sjuk-
dom eller demenssjukdom 
och deras anhöriga.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Lena höll tal för drottningen

Lena Söderberg höll sitt tal på Drottningholmsteaterns scen. FOTO: YANAN LI  

Gelébollarna har dykt upp på tidningens insändarsida vid flera 
tillfällen.  FOTO: MN

NYHETER ”Citat” ’’NYHETER ”...om hur viktigt det är att ha kunskap, hjärta och närhet med sig i mötet med dem som drabbats” ’’
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GoWork Ekerö är ett co-working kontor i den nybyggda och 
toppmoderna kontorsfastigheten Sjöstadskajen i nya Jungru-
sunds Sjöstad. Här kan du hyra fasta skrivbordsplatser med 

binda upp dig i långa hyreskontrakt.

Från 3 990 kr
EGEN SKRIVBORDSPLATS

08 - 760 00 77 - plats@gowork.se - www.gowork.se

Utöver den fasta skrivbordsplatsen får du tillgång till lounger,
mötesrum, nätverksaktiviteter och mycket mer. Låt din
verksamhet utvecklas tillsammans med andra entreprenörer och 
företagare i ett växande Ekerö med närheten till både naturen 
som till Stockholm. 

Allt detta samt mycket mer ingår: 

För mer information: 
08 - 760 00 77   -   plats@gowork.se   -   www.gowork.se

HÄR INGÅR EXTRA ALLT &
SJÖUTSIKTEN ÄR EN BONUS!

WIFI Utskrift &
kopiering

Bokningsbara 
mötesrum & espresso

Löpande
städservice

Eget låsbart 
skåp

Ergonomiska 
möbler

Restaurang i 
huset

Boka visning så bjuder vi
på lunch på Kolmilan!



Siri Leijon har levererat stadigt till en nöjd jury under hela sin medverkan.  FOTO: PRIVAT
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MÄLARÖARNA | Siri Leijon 
från Svartsjö är en av de 
13 deltagare som gick 
vidare till fredagsfinalerna 
under kvalveckan i Idol. 
Nyss fyllda 16 år har hon 
redan uppnått det som hon 
inte trodde var möjligt.

När Mälaröarnas nyheter 
senast skrev om talangful-
la sångerskan Siri Leijon 
var hon 13 år och avslutade 
intervjun med orden ”Jag 
drömmer också om att söka 
till Idol, men man måste 
fylla sexton det året man sö-
ker, så jag har några år kvar.” 
Då hade hon nyss vunnit 
finalen i talangtävlingen 
”Stjärnskott jul” där hon var 
juryfavorit. 

Nu har hon åldern inne 
och fick inte bara en guldbil-
jett under sin audition, utan 
gick också vidare till ”Kval-
veckan”, där hon röstades ut 

av tittarna. Hon blev dock 
invald igen av juryn att som 
ett av sex wildcards gå vida-
re till fredagsfinalerna till-
sammans med övriga idoler. 

– Jag trodde aldrig att jag 
skulle gå så här långt. Det 
här är nog det största jag 
gjort och kommer göra i 
mitt liv. Jag är så oerhört 
tacksam över alla röster 
och allt stöd jag fått från 
människor jag känner och 
från svenska folket, säger en 
överväldigad Siri från sitt 
hotellrum.

Vilket hotell hon och de 
övriga deltagarna bor på får 
hon dock inte berätta, men 
att deltagarna till största 
delen hålls åtskilda för att 
undvika coronaspridning. 
Förra säsongen drabbades 
produktionen av smitta, 
vilket ställde till en hel del 
problem.

Som en av finalisterna 
som gallrats ut bland årets 
20 000 sökande, har Siri le-
vererat stadigt till en nöjd 
jury under hela sin medver-
kan.

– Egentligen hade jag 
tänkt att jag skulle vänta 
tills jag var klar med gymna-
siet innan jag sökte, men nu 

blev det inte så. Jag går i för-
sta ring på Kungsholmens 
gymnasium och där läser jag 
samhällsprogrammet.

Siri, som deltog i sin allra 
första sångtävling 2015 och 
har varit med i många andra 

efter det, förvånades över 
hur stort ansvar som ligger 
på Idolartisterna själva när 
det kommer till att förbere-
da sig för sina framträdan-
den.

– Det är verkligen ingen 
räkmacka att vara med. Det 

är saker som händer hela ti-
den och man får hålla sten-
koll för att se till att man 
hinner med allt man ska.

Nu fortsätter Idolsäsong-
en med en final varje fre-
dag och med ett helt nytt 
röstningsupplägg. Där får 

tittarna vara med och rösta 
under hela veckan för att 
kunna avgöra vem som får 
gå upp på scen och sjunga 
sin låt nästa fredag.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Siri vidare till fredagsfinalerna

NYHETER ”Det är verkligen ingen räkmacka att vara med...” ’’



ÖPPETTIDER 
Se vår hemsida
www.drottningholm.org

Följ oss i 
sociala medier!

Nu är september slut och vi går in i den riktiga höstmånaden oktober, en period 
när de sista restriktionerna lyfts och vi ser ett slut på pandemin. Som vi har längtat! 
Vi vill passa på att tacka alla våra trogna gäster som har besökt oss under 
denna långa, mycket speciella tid ! Nu blickar vi fram emot nästa höjdpunkt 
– årets julbord! Vi ser fram emot att återigen kunna samla familj och vänner på 
Karamellan för att avnjuta ett riktigt härligt, dignande julbord!!

Karamellan på DrottningholmKaramellan på Drottningholm

PÅL HÅKANSSON – köksmästare på Karamellan, 
hur ser hösten och vintern ut på restaurangen?

– Det är full fart här, nu provlagar och testar vi nya rätter tillsammans 
med alla klassiker som kommer att serveras på Karamellans julbord. 
Det är mycket inspirerande att nu kunna få duka upp ett stort, vackert 
julbord igen, jag har verkligen saknat det!

Ja, det förstår vi, men Pål, du bor inte här i trakterna, ryktet 
säger oss att du är blekingebo?

– Haha, ja, det stämmer bra. Efter ett par decennier som krögare på 
Sjöfartshusets festvåningar i Stockholm har jag och min familj sökt 
oss tillbaka till våra rötter, vi har nu bosatt oss på en familjegård strax 
utanför Ronneby. Där har jag fullt upp med skogsarbete och just nu 
årets älgjakt.

– Jag kombinerar detta med en köksmästartjänst på Karamellan, jag har det jättebra!
Min stora passion ligger främst i att ta fram koncept med menyer och viner till vår 
festvåning här på Karamellan, det är det jag har sysslat mest med under min yrkestid. 
Det är fantastiskt att se det intresse som nu finns för att boka inte bara julbord utan 
också fester och bröllop! Vi har visningar av Orangeriet flera gånger i veckan och det 
är mycket bokat inför nästa sommar!

BOKA VÅR FESTVÅNING
Karamellans festvåning kan ta emot 74 gäster. Orangeriet, 

den fina lokalen som byggdes och togs i bruk 2017, 
är en mycket vacker matsal med utsikt över vatten 

och vid bokning för fest och bröllop
 disponerar man hela Karamellan för en kväll.

Skicka din förfrågan idag till: info@karamellan.org 
eller ring 08- 759 00 35

www.drottningholm.org   Tel: 08- 759 00 35

–
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JULBORD 

19/11-19/12
Boka din plats 

på vår hemsida:

www.drottningholm.org/
julbord 

Hösten är här och vi är i full gång med planeringen av Hösten är här och vi är i full gång med planeringen av 

ÅRETS JULBORD ÅRETS JULBORD 19/11-19/12 19/11-19/12 

Bild till vänster: Krögare Yngve Sundström 

och köksmästare Pål Håkansso. Bild till höger: 

Pål Håkansson hemma på sin gård i Ronneby.



JUNGFRUSUND |  Bakom 
etableringen av sportbaren 
O’Learys i Jungfrusund, 
ligger tre familjer med 
stark Ekeröanknytning. Nu 
har de, utan tidigare res-
taurangbakgrund, skapat 
en plats där mälaröborna 
kan mötas, äta, kolla på 
sport och prova många 
aktiviteter.

I den före detta 800 kvadrat-
meter stora gymlokalen i 
Jungfrusundsområdet visar 
Magnus Waldman Slim, Jo-
han Thews och Janne Brod-
desson runt i den sportbar 
de öppnat tillsammans med 
sina familjer. Här finns 120 
sittplatser i restaurangde-
len, plats för ännu fler per-
soner utmed Ekerös längsta 
bardisk och ytterligare ett 
stort antal sittplatser finns 
på den stora uteserveringen. 
Längst in i lokalen finns fyra 
bowlingbanor, biljardbordet 
har en central placering och 

shuffleboarden spelas precis 
intill den stora glasrutan in 
till bowlingen. För den som 
ändå inte får sitt lystmäte går 
det även att sjunga karaoke, 
kasta dart eller använda nå-
gon av de övriga spel- eller 
sportmaskinerna.

– Den första affärsidén 
kom till oss för snart tio år 
sedan när vi började prata 
om att öppna ett lekland 
här ute på Mälaröarna. Så 
småningom förändrades 
idén och vi fick kontakt 
med Jonas Reinholdsson 
som grundade det första 
O’Learys i Boston, berättar 
Magnus Waldman Slim, 
som är en av de tre gamla 
vännerna från Knalleborg, 
som började skolan samti-
digt när området var nytt.

Tillsammans med sin egen 
och de två övriga familjer-
na har han sedan fortsatt att 
förädla idén. Den ursprung-
liga tanken var att deras 

sportbar skulle ligga i Ekerö 
centrum, men då utbyggna-
den drog ut på tiden svalna-
de engagemanget och idén 
föll i glömska. 

– Men så i oktober kom 
det ett sms från Jonas som 
undrade om vi fortfarande 
var intresserade då han vis-
ste att den här lokalen skulle 
bli ledig. Vi snackade ihop 
oss och bestämde oss för 
att satsa, säger Janne Brod-
desson.

Magnus, Johan och Janne 
med familjer är huvudägare 
av bolaget som drivs som 
ett franchiseföretag. De har 
själva andra heltidsjobb och 
har fyllt företaget med den 
kompetens som behövs, 
med tanke på att de inte har 
någon egen erfarenhet från 
branschen. Som delägare har 
de också tagit in sju andra fa-
miljer i bekantskapskretsen 
som äger varsin del. Alla har 
lokal förankring och många 
av dem ingår i det stora 

kompisgäng som känner 
varandra sedan uppväxten 
på Ekerö.

Förutom glädjen över att 
öppna ett eget ställe i trakter-
na som de själva växt upp i, 
är de tre huvudägarna också 
glada över att kunna erbjuda 
ett första jobb till många av 
kommunens unga. De vet 
hur svårt det kan vara att bo i 
en landsbygdskommun och 
vilja tjäna lite egna pengar.

– På min tid var man 
tvungen att åka in till stan 
om man skulle kunna få job-
ba ett par timmar i en butik. 
Men i sommar har vi kunnat 
låta ett helt gäng ungdomar 
jobba här. De har alla fått 
börja i disken och sedan så 
småningom avancera för att 
få plocka bort från borden 
och därefter servera när de 
har åldern inne, säger Johan 
Thews.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Tre Knalleborgsgrabbar 
förverkligar sin dröm

Näringgsliv ”
Magnus Waldman Slim’’

Magnus Waldman Slim, 
Janne Broddesson 

och Johan Thews 
har känt varandra 

sedan barnsben och har 
nu förverkligat sin nära 

tio år gamla dröm
 FOTO: 

LO BÄCKLINDER



Hus lika vackra nu 
som om hundra år
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JUNGFRUSUND | MN besö-
ker Nordblick och träffar 
försäljningschef Maria Styf 
Borowiec, som berättar om 
verksamheten, tankarna 
inför framtiden och företa-
gets syn på utvecklingen av 
Mälaröarna. 
 
Berätta om företaget? 
– Nordblick är en fastighets-
utvecklare med huvudkon-
tor i egenbyggda Sjöstads-
kajen i Jungfrusunds sjöstad 
här på Ekerö. Vi har sedan 
start 2012 skapat fastighe-
ter som håller över tid och 
ställer höga krav på kvalite-
ten. Det som gör oss unika 
är att vi besitter all kompe-
tens inom organisationen, 
allt från arkitekter till hant-
verkare. Detta gör att vi är 
engagerade från den första 
skissen till det sista pensel-
draget. Nordblick etablerar 
fastigheter över hela Mälar-
dalen och vi har även projekt 

i flera andra kommuner. Vi 
genomför just nu projekt i 
Sollentuna, Enköping, Jär-
fälla och Värmdö inom både 
bostad och industri.

– Vi på Nordblick har se-
dan 2017 valt att med hjärta 
och hjärna förankra oss på 
Ekerö, då det är här vi bor 
och det är här vi är verksam-
ma. Vårt arbete är långsiktigt 
och vi vill vara med och sätta 
riktningen för Ekerös fram-
tid.

Har ni några lediga loka-
ler? 
– Samtliga av våra lokaler 
blev uthyrda långt innan 
fastigheterna var färdigställ-
da. Vi har haft nöjet att eta-
blera över 35 olika företag i 
Jungfrusunds sjöstad inom 
olika branscher och stor-
lekar. Vi har haft en tydlig 
vision med området och det 
har lagts mycket tid, tanke 
och energi på att få till den 

perfekta mixen av verksam-
heter för allas framgång och 
trevnad

Har ni fler projekt på gång 
i kommunen?
– Hittills har vi endast hun-
nit med att lämna avtryck 
och bidragit till kommu-
nen med vårt stadsutveck-
lingsprojekt Jungfrusunds 
sjöstad. Med det projektet 
har vi skapat ett helt nytt 
stadsområde med bostäder, 
arbetsplatser och Ekerös 
södra entré från vattnet, en 
ny besöksdestination här 
på Ekerö. Vi vill dock gär-
na göra mer för kommunen 
och dess invånare och har 
faktiskt flera projekt på gång 
i närtid, utan att just nu gå 
mer in på detalj.

Hur ser era framtidsutsik-
ter ut och vilka utmaning-
ar står ni inför? 
– Även om de närmaste åren 

fortsatt kommer påverkas 
av pandemin så kommer 
klimatet att vara annor-
lunda i takt med att livet 
återgår till det nya normala. 
För Nordblicks del kommer 
2022 präglas av fortsatt till-
växt. Vår vilja är vår driv-
kraft och den tar oss stän-
digt ett steg längre. En sak 
som är säker är att Nordblick 
går mot större uppdrag och 
större projekt.

– Gällande utmaningar så 
vet alla att vi måste börja för-
ändra vårt sätt att leva för att 
vår jord ska finnas kvar för 
framtida generationer. I en 
perfekt värld skulle alla välja 

klimatsmarta och hållbara 
fastighetsalternativ. 

– Som fastighetsutveck-
lare tar vi på Nordblick vårt 
ansvar tack vare att vi har 
lärt oss genom åren att för-
ändra vårt sätt att arbeta, 
tänka och bygga på. Så när vi 
planerar, utvecklar och byg-
ger så grundar vi det alltid i 
vårt hållbarhets- och mil-
jötänk, även om det visar 
sig vara en utmaning. Att 
det även är en hög arkitekto-
nisk nivå på våra fastigheter 
är också något som vi alltid 
strävar efter så att fastighe-
terna är lika vackra idag som 
om hundra år.

Hur vill ni se Mälaröarna 
utvecklas framöver? 
– Vår vision är att göra Ekerö 
till en av de mest attraktiva 
platserna att bo och arbeta på 
i Stockholm. Det är vi både 
villiga och sugna att ta oss an 
och arbeta hårt för.

Vilket företag vill ni läsa 
om i tidningen?
– Jungfrusunds fisk. Jag är 
väldigt stolt över att de valt 
att etablera sig här. Deli-
katesserna körs upp direkt 
från Göteborgs fiskauk-
tioner. Det är roligt att det 
numera finns en sådan fin 
delikatessbutik här på ön.

g MN MÖTER! ’’Maria Styf Borowiec

Här under vinjetten ”MN möter” låter tidningen lokala företagare 
berätta om sin verksamhet. Därefter räcker de över stafett-
pinnen till ett annat Mälaröföretag de själva är nyfikna på.

Maria Styf Borowiec, 
utanför Nordblicks lokaler 
FOTO: THOMAS  ÄLGEKRANS

Hösten är en bra tid att skapa nya gräsytor.
Särskilt om man sår själv. Jorden är fortfarande varm, ogräset 
har tappat i styrka och det kommer ofta vatten uppifrån. 
Vare sig du sår eller rullar ut färdigt gräs är förarbetet väldigt viktigt. 
Hos oss finns den jord du behöver för att fixa ett perfekt underlag.
Väljer du gräs i rullar så glöm inte att följa rådet i den blå rutan...  

Välkommen till LEJA!

GRÖNA SIDAN UPP

MARKPLANERING • HUSGRUNDER • AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
DRÄNERING • GRUS- OCH JORDLEVERANSER • DIKNING

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

08-707 33 00 •  info@lejagruppen.se •  lejagruppen.se
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Trafiklösning i Skå

FRÅGA Jag skulle vilja ha en upp-
datering om vad som gäller för nya 
trafiklösningen i Skå. Startdatum 
för bygget har flyttats fram flera 
gånger och nu står det byggstart 
våren 2022 på Trafikverkets hem-
sida. Kan vi lita på det? Sedan 
undrar jag också om det är tänkt 
av husen i området ska få kom-
munalt vatten och avlopp inom 
ramen för detta projekt?   

ELSIE

SVAR Ja, det är Trafikverkets bedöm-
ning i nuläget om byggstart av en ny 
cirkulationsplats vid Skå. Byggstarten 
har försenats beroende på att vägpla-
nen har behövt ändras för att säker-
ställa trafiksäkerheten för gång- och 
cykelbanor samt kollektivtrafiken. 
Enligt pågående detaljplan ska vatten 
och avlopp anläggas i Söderberg och 
Skå-området senast 2025.

Skylt ”Privat väg”

FRÅGA 
Hej! På Rastavägen nära Lönn-
viksvägen sitter en ny skylt om 
”Privat väg, endast behörig tra-
fik”. Vet att man måsta ha till-
stånd från kommunen för att sätta 
upp skylt. Har tillstånd sökts och 
givits för denna skylt?   

KARL-JOHAN

SVAR 
Privat väg, endast behörig trafik har 
kommunen inte godkänt. Det är 
ingen skylt som kräver lokal trafikfö-
reskrift. Mest troligt har markägaren 
själv satt upp skylten och utanför tät-
ort är det Trafikverket som hanterar 
vägmärken och utövar tillsyn.

Vad är statusen för
Stenhamra centrum?

FRÅGA 
Hej Johan! Vad är statusen för 
projektet med nya Stenhamra 
centrum?   

UNDRAR MAUD
SVAR 
Antagandet av detaljplanen kan 
beräknas kunna ske under nästa år, 
men det innebär inte att byggloven 
rullar igång samtidigt. Detaljplanen 
anger vad man får bygga på marken 
och är en bra vägledning för dem som 
sedan ska söka bygglov.
   Vi befinner oss nu i steget ”samråd”. 
Efter medborgardialogen tittar vi nu 
på hur byggnader och gator ska pla-
ceras. Vi tittar också på utveckling av 
grönområden och väger in resultatet 
av medborgardialogen. Bland annat 
kommer vi undersöka hur hantering-
en av dagvatten fungerar och hur vi 
eventuellt behöver anpassa detta i 
framtiden. Vi kommer också utreda 
markens egenskaper för att se vilken 
grundläggning som är lämplig. Jag är 

försiktigt optimistisk och tror inte 
det är omöjligt att man kan ha kom-
mit i gång med byggande  2023, 2024.

Tas hänsyn till miljö 
vid upphandling mat?

FRÅGA Hej podden! Jag undrar 
hur kommunens upphandlings-
regler ser ut för den mat som ser-
veras i skolor och äldreboende i 
kommunen. Tas någon hänsyn 
till miljö, närproducerat? Eller är 
det bara billigast, billigast, billi-
gast?   

EN MAMMA…
SVAR 
För oss är det viktigt att arbeta med 
miljö- och hållbarhet. Vi serverar 
vällagade vegetariska alternativ och 
försöker att välja svenskodlat eller 
ekologiskt efter säsong. Vi använder 
bara svenskt kött och fågel. Fisken vi 
serverar är MSC-märkt eller ansvars-
fullt odlad. Vi arbetar med att mins-
ka matsvinnet. Det gör vi genom att 
bland annat skapa nya rätter av rester 
från dagen före, planera vår servering 
och öka förståelsen för frågan hos våra 
matgäster.

Vad händer på 
Lidl-tomten?

FRÅGA  Ryktet på bygden säger att 
det skulle byggas en trävaruaffär 

bredvid Lidl på Älvnäsvägen mot 
Älvnäs. Man tog väl till och med 
bort skogen där för att ge plats åt 
detta för några år sedan. Nu har 
skogen vuxit upp igen och där-
för undrar jag om de här ryktena 
stämmer och vad har hänt med 
de här planerna? Ska man bygga 
något där?   

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR DAVID

SVAR 
Det är Lidl som har köpt den fast-
igheten och jag har inte några upp-
gifter om en eventuell etablering av 
trävaruhandel där. Däremot finns 
det förfrågningar från trävaruhan-
deln om etablering på andra platser 
i kommunen.

TIDNINGENS EGEN PODD – MÄLARÖPODDEN  
Ta del av aktuell information som berör samhälle, näringsliv, trafik och utveckling samt ”Fråga Johan”, där du kan ställa 
dina frågor direkt till kommunen och Johan Elfver, näringslivschef. Skicka dina frågor till: podd@malaroarnasnyheter.se  
eller via sms till: 072-943 85 77. Lyssna där poddar finns på exempelvis Spotify, via www.malaroarnasnyheter.se. 

JOHAN ELFVER
KOMMUNENS 

NÄRINGSLIVSCHEF

MÄLARÖPODDEN LYSSNA

 Lyssna där poddar 
finns på exempelvis 
Spotify eller via 
www.malaroarnas-
nyheter.se (QR-kod 
här intill). Varannan torsdag släpps 
nya avsnitt. Programledare: Joakim 
Jonsson



Mys in hösten på din
lokala biograf!

Sön 3/10 1630

Sön 3 okt 1400

Ons 29 sep 19:00 Alltid nära dig

Sön 3 okt 14:00 Paw Patrol: Filmen

Sön 3 okt 16:30 The Father

Sön 3 okt 19:00 No time to die

Ons 6 okt 19:00 No time to die

Lör 9 okt 19:00 Live på Bio: Boris Godunov

Sön 10 okt 19:00 Bergman island

Ons 13 okt 19:00 Bergman island

Sön 17 okt 19:00 The last duel

Ons 20 okt 19:00 Pleasure

Lör 23 okt 19:00 Live på Bio:

  Fire Shut Up In My Bones

Sön 24 okt 15:00 Baby-Bossen 2:

  Familjeföretaget

Sön 24 okt 19:00 Bröllop, begravning och dop

Ons 27 okt 19:00 Bröllop, begravning och dop

Vi fyller på bioprogrammet successivt.
Se vår hemsida för aktuell information.

Oktober månads bioprogram:

Biljetter kostar 100 kr, utom Live på Bio (265 kr). 

Boka eller köp gärna dina biljetter på

www.malarobion.se.

Där kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Lör 9 okt 1900
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3/10, 6/10 1900

10/10, 13/10 1900 Sön 17 okt 1900 Ons 20 okt 1900

Efter ett långt uppehåll börjar nu oper-
an Met (Metropolitan) i New York med 
sina livesända föreställningar igen. Det 
betyder att vi kan se storslagen opera 
med internationella stjärnor live på 
Mälaröbion.

Boris Gudonov
Först ut är Boris Gudonov – Musorgskijs 

mästerverk i originalversionen från 1896. 

Berättelsen är ett psykologiskt drama om 

människan och makten, som utspelar sig 

mot bakgrund av inbördeskriget i Ryss-

land på 1500-talet. I huvudrollen som den 

ryske tsaren ser vi René Pape, som tidigare 

hyllats för just denna rolltolkning.

Du ser Boris Gudonov lördagen den 9 okto-

ber klockan 19 på Mälaröbion – direkt från 

Met i New York.

Fire shut up in my bones
Höstens andra livesända opera är något 

helt annat. Fire shut up in my bones blir 

historisk, som den första opera av en svart 

kompositör som någonsin uppförts på Met.

Bakom den här adaptionen av Charles M 

Blows memoar står jazzmusikern Terence 

Blanchard.

Berättelsen skildrar en ung mans resa för 

att övervinna trauman och svårigheter, och 

i huvudrollen som Charles ser vi barytonen 

Will Liverman. 

Fire shut up in my bones sänds lördagen 

den 23 oktober klockan 19.

Vinterns och vårens föreställningar
Också i vinter och vår har vi mycket att 

se fram emot från de stora scenerna. I 

början av december kan vi se Eurydike 

direktsänd från Met med sopranen Erin 

Moley i titelrollen. Närmare jul blir det bal-

ett för hela familjen med Nötknäpparen, i 

en inspelning från Bolsjojteatern i Moskva.

I programmet för våren 2022 hittar vi 

Rigoletto, Ariadne på Naxos, Turandot, 

Lucia Di Lammermoor och Hamlet.

Så förköper du biljetter
Biljetter till föreställningarna kan du köpa 

redan nu på malarobion.se. Du kan också 

köpa biljett till nästkommande föreställ-

ning i bokhandeln i Ekerö Centrum. 

Ordinarie pris är 265 kronor per biljett, 

eller 200 kronor med ungdomsrabatt för 

alla som är 26 år eller yngre.

Dags för livesänd opera på bion igen
Fire shut up in my bones, Metropolitan Opera 2021

Annons från Mälaröbion



MÄLARÖARNAS 
STÖRSTA BUTIK FÖR 
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HITTA HIT: 

www.spannfod.se
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Bilden till vänster: Matilda Ståhle tog tre SM-medaljer.                                                                       FOTO: PRIVAT    Tvillingarna Mineur på andraplats i SM.                 FOTO: PRIVAT

 

Medaljregn i SM för Mälarötjejer
BADMINTON | Det blev 
hela sju SM-medaljer i bad-
minton för Mälarötjejer. 

Ekerö IK badminton har 
idag drygt 60 juniorer och 
15 seniorer med breddverk-
samhet inom juniorer och 
ett serielag i division 3 för 
seniorer. 

– Fastän vi är en liten 
klubb med stora begräns-
ningar i halltider, som alla 
andra, har vi genom samar-
bete med de andra storklub-
barna i Stockholm kunnat 
erbjuda de som vill träna 
mer eller satsa på badmin-
ton den möjligheten, säger 
Pernilla Ståhle från Ekerö 
badminton.

På tjejsidan finns det tre 
satsande tjejer med ur-
sprung i Ekerö IK som är 
med i U15 landslaget och 
dessutom har en dam med 
i veteranlandslaget. De tog 
tillsammans sju medaljer på 
senaste SM.

I SM för U13 deltog tvil-
lingarna Nike och Nova Mi-
neur som numera tävlar för 

Komet badmintonklubb. 
Tillsammans tog de ett 
SM-silver i dubbel.

– Att ha SM som första 
tävling efter så långt pan-
demiuppehåll var ju lite 
annorlunda. Att spela dub-
bel med sin tvillingsyrra är 
speciellt och att ta silver på 
vårt första SM är vi såklart 
jättenöjda med. Det gör att 

vi är extra motiverade att 
träna inför kommande stora 
tävlingar, säger de.

Nike Mineur tog även ett 
SM-brons i mixed.

I SM för U15 deltog My 
Karlsson och Matilda Ståh-
le i alla tre kategorierna. 
Matilda Ståhle som numera 
spelar i Kista vann ett SM 

brons i singel, SM brons i 
mixed och ett SM silver i 
damdubbel med Felicia Sil-
venoinnen.

– Jag tycker att min insats 
på SM var bra. Jag är nöjd 
och trodde inte att jag skul-
le ta medalj i tre kategorier. 
Det var även första tävling-
en på ett år ungefär så det 
var väldigt ovant att tävla 

igen och att starta med ett 
SM var svårt, säger Matilda 
Ståhle.

Dessutom tog Eva Lind-
qvist ett brons i mixed i ve-
teran-SM.

Pernilla Ståhle tror sig 
veta varför Ekerö IK fostrat 
så många duktiga badmin-
tonspelare.

– Varför vi har många från 

lilla klubben Ekerö IK bad-
minton tror jag bland annat 
beror på deras möjlighet att 
utöva flera idrotter parallellt 
inom Ekerö IK innan spe-
cialisering. Det är idealiskt 
med en lagidrott och en 
individuell idrott, avslutar 
Pernilla Ståhle.

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet? Skicka kort text till sport@malaroarnasnyheter.se

”Jag är nöjd och trodde inte att jag skulle ta medalj i tre kategorier”
Matilda StåhleSpporten ’’
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Skapa mer plats i vardagen!

Elfa Skjutdörrar  
inredning & förvaring 

25%

*Rabatten gäller på skjutdörrar, inredning och förvaring från Elfa på 
leverantörens bruttoprislista med undantag för Décor och Graphite.

Fina prestationer av Ekerö kampsport
KAMPSPORT | Ekerö kamp-
sport stod för fina presta-
tioner under Haninge Open 
i Brazilian Jiu Jitsu. 

Efter att restriktionerna 
lättat börjar nu tävlingarna 
sakta men säkert att sätta 
igång för Ekerö kampsport. 
Den första tävlingen där 
Ekerös ungdomar tog ste-
get ut på tävlingsmattan 
igen blev under Haninge 
Open nyligen. Juniorerna 
Alexander Hultgren, Hugo 
Lundberg, Leopold Andren 
och William Wikström har 
kört Brazilian Jiu Jitsu i cirka 
ett år och samtliga kom hem 
med varsin medalj.

– Det var superkul att tävla 
och att vinna brons var jätte-
roligt, säger Hugo Lundberg.

Huvudtränaren Marc 
Lundberg gläds med bar-
nens utveckling.

– Det är fantastisk roligt 
att följa barnens utveck-
ling. Kampsporten ger dem 
glädje, kroppskontroll, dis-
ciplin, självkänsla och vik-
tigast av allt nya kompisar. 
Energin när de springer ut 
på mattan är oslagbar, säger 
han.

Dessutom hade klubben 

två stycken deltagare i vux-
na klassen. Marc Lundberg 
tredjeplats i brun/svart-
bältesklassen och Christi-
an Wallin på en förstaplats 
bland blåbälten.

Inom Brazilian Jiu Jitsu 
tävlar man både i vikt och 
bältesklasser och man kan 
vinna antingen på poäng 
eller om motståndaren ger 
upp.

Nu är siktet inställt på 
Nordic Brazilian Jiu Jitsu 
Open, en av Europas störs-
ta tävlingar som går i Nacka 
den 31 oktober. 

– Vi hoppas och tror att 
fler kompisar från klubben 
blev inspirerade både på 
junior- och seniorsidan att 
följa med. 

Brazilian Jiu Jitsu är sedan 
1,5 år tillbaka och relativt 
nystartad sektion hos Ekerö 
kampsport med cirka 70 ak-
tiva, varav 40 är barn.

Resultat i Haninge Open
Alexander Hultgren - silver
Hugo Lundberg – Brons
Leopold Andren – Brons
William Wikström – Brons

JOHAN ÄLGEKRANS
johan@malaroarnasnyheter.se

SPORTEN ”Vi hoppas och tror att fler kompisar från klubben blev inspirerade...” ’’p

Marc 
Lundberg 
längst till 

höger med 
medaljörerna 

från Ekerö 
kampsport

FOTO: 
EKERÖ 
KAMP-
SPORT



NYCKELBY | Hon sålde sin 
lägenhet på Södermalm och 
byggde sig istället ett ”tiny 
house” att bo i. Nu lever 
Annamie Sandell som hon 
alltid önskat: enkelt, okom-
plicerat och i samklang 
med naturen på Ekerö.

Annamie Sandell arbetar 
som konstnär och yogalä-
rare, och har länge haft en 
dröm om att leva på ett enk-
lare sätt, genuint, skuldfritt 
och med målet att lämna så 
lite avtryck som möjligt efter 
sig. 

– Jag tröttnade på att vara 
med i systemet. Jag har gjort 
allt det där, amorterat och 
betalat mina räkningar, till 
slut kom jag till en punkt när 
jag inte ville mer. 

En resa till Island blev 
startskottet på det som skul-
le bli hennes livsstilsföränd-
ring. I den isländska kultu-
ren fanns det plats för det 
spirituella och kreativa på ett 
annat sätt än i den svenska 
och drömmen om ett enk-
lare liv i enhet med naturen 
och med ett tiny house som 
bas växte fram.  

– Efter det kom det hela 
tiden tecken till mig på att 
livet jag levde inte var bra för 
mig, berättar hon och förkla-
rar att hon till slut blev rädd 
för att bli bitter om hon inte 
tog steget.

Hon hade först tänkt bygga 
sitt minihus själv men när 
hon kom till insikt om hur 
stort projektet var kontak-
tade hon Jan Wiechmann, 
en före detta båtbyggare, 
som gått över till att bygga 
tiny houses och han tog sig 
an uppdraget. Elva veckor 
tog det dem att tillsammans 
bygga det tjugofyra kvadrat-
meter stora huset på hjul och 
det var en resa med både top-
par och dalar.

– Vi har skrattat och vi har 
gråtit och ibland har vi inte 
ens kunnat vara i vagnen 
samtidigt. Men genom hela 
projektet har Jan varit otro-
ligt inkännande och lyhörd 
och resultatet blev precis 

som jag tänkt. 
Materialet till huset kommer 
från Gnesta, är naturligt och 
giftfritt och utformningen 
har Annamie stått för. Idén 
till det rundade taket har hon 
fått från antroposofin, som 
har en tradition av att bjuda 
in former i sin arkitektur och 
tillsammans med det stora 
fönstret, som hon hittade på 
Blocket, för det tankarna till 
en kyrka eller ateljé, vilket 
också var den målbild hon 
hade under byggets gång. 

Nu kvarstår bara ett enkelt 
kök och att få den 85 kilo 
tunga kaminen på plats, se-
dan är minihuset klart. Men 
redan sedan tre månader står 
det uppställt på Rosenhill på 
Ekerö och är hennes hem. 
Och trots att det kan tyck-
as som en stor omställning, 
skiljer sig inte livet i ett tiny 
house på landet så mycket 
från livet i en lägenhet i stan, 
menar hon. 

– Det enda som varit 
aningen besvärligt är när jag 
blivit kissnödig på natten 
och inte har någon toalett, 
men nu har jag skaffat en 
potta så nu blir det enklare, 
säger hon och skrattar. 

Känslomässigt är skillnaden 
desto större. Resan med byg-
gandet och flytten beskriver 
hon som transformerande 
och nu när hon är i hamn 
känner hon sig mer levande 
än någonsin. Långt ifrån alla 
har förstått hennes val dock 
och det har kostat på, ener-
gimässigt, att gå emot männ-
iskors vilja. Men väl på plats 
känns allt rätt.

Hur länge hon blir kvar 
på Ekerö och Rosenhill vet 
hon inte. Tanken med att ha 
en bostad på hjul är att kun-
na flytta på sig. Kanske runt 
i Sverige men kanske även 
utomlands.

– Drömmen är att bo till-
sammans med flera andra 
som valt att bo som jag och 
som delar min livsstil, säger 
hon. 

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Hon byggde ett eget minihus
REPORTAGET ”Jag har gjort allt det där, amorterat och betalat mina räkningar, till slut kom jag till en punkt när jag inte ville mer” ’’

’’

ANNAMIE SANDELL

 Namn: Annamie Sandell

 Ålder: 41 år

 Gör: Konstnär

 Bor: I ett tiny house på 
Ekerö

 Familj: Barnen Noel 20 
Dylan 18 Millie 14, som bor 
hos sin pappa, samt bland-
rashunden Roffe, 10 år

Annamies bästa tips till den som vill skaffa ett eget tiny house:

 Ta reda på hur det är. Prata med andra och ställ frågor till dem som redan bor i tiny 
houses. Hur upplever de det? Vilka utmaningar finns? Vad har de för tips? 

 Testa på. Provbo på liten yta för att se hur du klarar av det. Innan jag bestämde mig 
testade jag först på att bo med mina barn i en liten lägenhet på 25 kvadrat. Jag åkte också 
runt och provbodde i flera tiny houses innan jag bestämde mig för att bygga mitt eget.

 Fundera noga. Har du väl bestämt dig för att bygga ditt eget tiny house, behöver du 
också bestämma hur du ska göra det. Vill du bygga själv eller ta hjälp? Jag gick en kurs i tiny 
house-byggande, hos David Roxendal i Dalarna, men bestämde mig sedan för att anlita Jan 
Wiechmann på Lokstallet i Gnesta, som har stor erfarenhet. Det har jag inte ångrat.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Annamies bästa tips!Annamies bästa tips!

Annamie
 känner sig 

mer levande 
än någonsin 

i det 24 
kvadratmeter 

stora mini-
huset 

på Ekerö. 

FOTO: 

HELEN 

BJURBERG



Annamies bästa tips!

FASTIGHETSBYRÅN EKERÖ, 08-564 109 80

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Kundbetyg 4,8 av 5  
på reco.se
Läs mina omdömen på reco.se.

Fastighetsbyrån på Ekerö, 
072-718 33 89

Katarina  
Lind

Fastighetsmäklare

Ett av områdets bästa lägen med naturlandskapet inpå knuten - Välkommen till detta fantastiskt 
charmfulla bostadsrättsradhus om ca 31 kvadratsmarta kvm med tillhörande uteplatser och trädgård. 

Skolallén 38
2:a Drottningholm | Ekerö

Utgångspris 2 375 000 kr Avgift 3 432:-/mån (V/A, sophämtning, bostadsrättstillägg och parkering) Boarea 

31 kvm Energiprestanda 106 kWh/kvm år Visas Sön 3/10 12.00-12.45 Mån 4/10. Kontakta mäklaren för tid!
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Välkommen till detta lilla paradis beläget "mitt i byn" på stor härlig trädgårdstomt om 2504 kvm. Ett 
genomgående välskött och charmerande ställe i gott skick där du kan samla både familj och vänner.  

Iländaskär 8
Färingsö | Ekerö

Utgångspris 3 175 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 62 kvm Tomt 2 504 kvm Byggt 1965
Visas Sön 3/10 14:00-15:00. Boka slottid för visning på vår hemsida!
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89



LOVÖ | En härlig gårds-
känsla med ett gammalt 
boningshus, ett utmärkt 
uthus, växthus och en all-
deles underbar trädgård.

Mäklaren Jenny berättar :
– Här finns otroliga möj-

ligheter för den trädgårds- 
och odlingsintresserade. 
En helt ljuvlig köksträd-
gård, nytt växthus och stor 
växtrikedom. Det vackra 
boningshuset har en klas-
sisk exteriör med rödmå-
lad fasad, vita fönsterfoder 

och gröna dörrar. Dubbla 
skorstenar. Ljuvlig inglasad 
entréveranda. Nuvarande 
ägare har lagt mycket tid 
på förädling och haft god 
känsla för detaljer. Huset 
har genomgått en varsam 
renovering med genom-
gående hög standard. Ett 
ombonat och hemtrevligt 
hus med tilltalande plan-
lösning. 

Säljaren berättar själv:
– Det bästa med att bo i 

huset är att man bor på lan-
det, riktiga landet med äng-

ar och åkrar. Bondgårdens 
kor som råmar, höns som 
kacklar, får som bräker och 
så är det bara tio minuter 
från Brommaplan, ofatt-
bart. Sedan är huset och 
trädgården som en dröm. 
Hög standard utan någon 
avvikelse från tidsandan. 
Grannarnas gårdsbutik er-
bjuder mjölk, kött, ostar 
och säsongernas alla grön-
saker. Allt ekologiskt.

 SVENSK FASTIGHETS-
FÖRMEDLING

Ytterst trivsamt och charmigt!

LOVÖ PRÄSTGÅRD 2

PRISUTVECKLING VILLOR  48 månader

HUSDRÖMMAR PÅ MÄLARÖARNA  –  Säljarnas egna ord Annonsinformation från våra mäklare 

Livskvalitet i fridfull miljö
FÄRINGSÖ| Välkommen till 
Villa Bredbacka. Ett smak-
fullt och njutbart boende 
högt beläget med ljuvlig 
utsikt över sjö, hästhagar, 
mark och Svartsjö slott.

Villan på 187 kvm präglas av 
mycket ljus och harmoni i 
form av höga fönster, spröj-
sade glasdörrar, kakelugn 
och vacker inredning med 
kvalitetskänsla. Detta vackra 
boende består på övre plan 
av fyra sovrum, badrum, 
klädkammare samt ett all-
rum med utgång mot bal-
kong. 

På nedre plan ett ljust och 
rymligt sällskapsrum. På 
rummets kortsida pryder en 

ståtlig kakelugn som bygger 
stämning i rummet. Här får 
man ett generöst ljusinsläpp 
från ett flertal vackra spröj-
sade fönster och från altan-
dörr ut mot den skyddade 
baksidan. Ett rymligt inspi-
rerande kök som andas lant-
lig atmosfär. Rummet har 
vedspis och en rustik tegel-
vägg mot skorstensstocken. 
På nedre plan finns även ett 
matsalsrum med plats för 6 
till 8 personer, hall, groven-
tré, wc med dusch. 

Ljuvliga uteplatser som 
kan nyttjas året om med 
stort trädäck i soligt söder-
läge med plats för diverse 
möblemang, en pergola, ett 
växthus, charmigt utekök, 

rymlig pool och spabad. I 
den trivsamma trädgården 
om 2576 kvm finner man 
gräsyta för lek och bus. På 
tomten finns även ett stort 
garage där viss del är om-
byggd med vackra glasdörrar 
för att skapa större utrymme 
med ljusinsläpp. Förråd med 
förvaringsutrymme. 

Lilla Bredbacka är ett 
gästhus med fullt utrustat 
kök, wc, dusch och tvätt-
maskin. 

En fridfull och härlig mil-
jö som erbjuder hög livs-
kvalité året om. Med närhet 
till natur, badplats och med 
möjlighet till brygga.  

FASTIGHETSBYRÅN

BREDLÖTSVÄGEN

EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

Lokal, maskinhall, lager
Vi har nybyggda och nyrenoverade lokaler till uthyrning i 
Brygga industriområde. Lokal ca 130 kvm med ca 50 kvm 
i entresolplan. Det finns möjlighet att anpassa lokalen efter 
behov. 2 st garageportar 4x4,5 meter mot gatan och 2 st 
gångdörrar på sidorna. Grindar till området är låsta nattetid. 
Lokalen är inte lämplig som bilverkstad då det endast finns 
en tillhörande parkeringsplats utanför lokalen. Lämplig för 
liten tillverkningsindustri, lager, byggfirma etc. Ca 200 m 
till buss, 2 min till Ekerö centrum med bil. 5 min till Ekerö-
Slagsta färjan. TOTAL YTA 180 kvm.

KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon 
Röjning och städning. Allt efter behov! 

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 



FÖNSTER & DÖRRAR 
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV
Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,  
leverans och installation.

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

BESÖK VÅRT SHOWROOM 
Anderstorpsvägen 12, Solna 
sthlm@ekstrands.com
ekstrands.com/stockholm



Har du bott på Mälaröarna länge och har något historiskt att berätta? Hör av dig till oss: red@malaroarnasnyheter.se
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Mälaröarnas 
nyheter startades 
av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna.

När Slagsta kom inom räckhåll
JUNGFRUSUND | Förhopp-
ningen var att färjan skulle 
nyttjas av 1 500 bilar per 
dygn och ha stor betydelse 
inte bara för medborgarna 
utan också för företagen och 
turismen. Idag vet i att de 
drömmarna gick i uppfyllel-
se flera gånger om. 

Det är nästan exakt 28 år se-
dan den invigdes, den nya 
färjeleden mellan Ekerö och 
Slagsta. I Mälaröarnas nyheter, 
nummer 12 1993, gick det att 
läsa om den påkostade invig-
ningen med bandklippning, 
förfriskningar och en 12 man 
stark blåsorkester från Mälarö-
arnas musiksällskap och SL:s 
musikkår.  

”En historisk dag” enligt 
dåvarande kommunstyrelsens 
ordförande Inger Linge, som 
klippte bandet.

Den 27 augusti 1993 började 

den 270 kilo tunga, 64 meter 
långa och 12 meter breda färjan 
Fragancia trafikera den 1 900 
meter långa sträckan mellan 
Jungfrusund i Ekerö kommun 
och Slagsta i Botkyrka kom-
mun. 

Med avgångar varje hel och 
halvtimme mellan 6.00 och 
22.30 kunde hon ta 50 bilar 
och 400 passagerare över Vår-
byfjärden och spara resenärer 
både tid och pengar genom att 
ersätta den cirka 3,5 mil långa 
bilvägen till södra sidan. Men 
inte nog med det. Det skulle 
också gynna företag och få fler 
turister att upptäcka Mälarö-
arna och förhoppningarna var 
att 1 500 bilar per dygn skulle 
nyttja färjan.

30 kronor kostade en enkel-
biljett, 25 kronor med rabatt-
kort, ett pris som resenären 
enligt dåtidens beräkningar 

skulle sparas in bara på ben-
sinen. Samma resa kostar idag 
70 kronor och med klippkort 
på tio resor, 530 kronor. Sedan 
2018 är färjan gratis för gående 
och cyklister, vilket den inte 
tidigare var.

Roger Eriksson, är di-
striktschef och ansvarig för 
drift och personal på Ekerö-
leden. Han började jobba som 
befälhavare på färjan redan 
2010 och har följt dess utveck-
ling på nära håll. 

– Jag minns när det gick 
kontrollanter på färjorna. Nu 
har vi ett elektroniskt biljett-
system som läser av registre-
ringsskylten med kameror. 

Tidtabellen har också utö-
kats till att dagtid gå med tio- 
eller femtonminuterstrafik. 
Fragancia har fått flytta till 
Oxdjupsleden för att ge plats 
åt den jämnstora färjan Freja 
samt de dubbelt så stora fär-

jorna Pluto och Venus.
Förutom av pendlare, som 

bor på ena sidan och jobbar 
på den andra, används färjan 
mycket att service- och last-
bilar till all byggnation som 
bedrivs på Mälaröarna. Men 
Rogers upplevelse är också att 
många turister hittar den.

– Det är bra skyltat på Slags-
tasidan och det kan nog hjälpa 
till, säger han.  

Men hur många som nyttjar 
färjan idag är svårt att veta, 
menar han. Han förklarar att 
pandemin har slagit hårt mot 
verksamheten, men att det 
innan utbrottet var cirka en 
miljon bilar som åkte varje år, 
vilket blir nästan dubbelt så 
många bilar som man förut-
spådde 1993.

HELEN BJURBERG
helen@malaroarnasnyheter.se

Färjan mellan Slagsta och Ekerö invigdes 1993. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Inger Linge klippte bandet. Roger Eriksson, 
distriktschef, har jobbat på Ekeröleden sedan 2010 och har upplevt hur färjan utvecklats genom åren.  FOTO: HELEN BJURBERG

JAG MINNS  hur jag som liten 
var både rädd och fascinerad 
av berättelsen om gumman 
Fantan och hennes dramatis-
ka öde samt upplevelsen av 
verklighetens och nutidens 
Fantans hög uppe på Ekerö 
malmen, Utsikten mot Ekerö 
kyrka. Där skulle Fantan ligga 
begravd under en rishög efter 
att ha blivit stenad av ekerö-
borna, när hon fått springa 
gatlopp och nästan hunnit 
fram så att hon kunde se kyr-
kan. Såg hon kyrkan skulle 
hon ha sonat sitt brott och 
skulle få bli begravd på kyr-
kogården.  (Brottet: Mordet 
på sin elaka man). Var och en 
som passerade högen skul-
le lägga ett ris eller en gren 
på högen, annars skulle man 
drabbas av en förfärlig olycka. 

Oavsett om jag gick eller 
åkte bil förbi högen var jag 
mer eller mindre livrädd för 
vad som skulle kunna hända. 
Vid de tillfällen när jag själv 
lagt en pinne på högen sprang 
jag fort därifrån för att inte 
Fantan skulle hoppa ut ur 
högen. Högen växte hela 
tiden, men ibland plockades 
den bort och då blev jag extra 
orolig för vad skulle skulle 
hända med Fantan.  Skulle 
hon kunna rymma därifrån? 
Så tänkte jag som liten, men 
fortfarande kan det kännas 
kusligt vid rishögen.

JENNY ÅBERG 
FÖDD 1974

”Jag minns”

EKERÖ MUNSÖ HEMBYGDS-
FÖRENINGS  PROJEKT 
”JAG MINNS”  

Välkommen du också att 
lämna ett eller flera minnen 
om egna upplevelser från ett 
liv på Ekerö och Munsö. De 
kan handla om vad som helst, 
men bör inte vara längre än 
minnena ovan. Skicka  till:
jagminns@ekeromunso.se                                                                                                                              

Alltid nära dig! 

100 % om Mälaröarn
a

MÄLARÖ IT
TelefoniPrinter PC/MAC Ergonomi Tillbehör

Vi strävar alltid efter att hålla våra kunder nöjda med
utmärkt service och konkurrenskraftiga priser

Mälarö IT  är en heltäckande leverantör av teknisk utrustning som erbjuder
kompetens, serviceinriktade medarbetare och snabba leveranser



Hitta kärleken i Västerort
Förälska dig i höstens nyheter och lär dig vårda dem livet ut.  

Få tips och trix i våra sociala kanaler och på  
vallingbycentrum.se

100 butiker | 20 restauranger och caféer | 2100 p-platser | 4 timmar fri parkering

Prisförslag: 
170 kvm takyta kostar från 3 675 kr 
till max 8 435 kr efter ROT-avdrag

Gör som ca 9 000 andra takägare gjorde 2020 - ANLITA:

Garanterat Högtrycksfri Takrengöring

Stockholm Sydväst
Madeleine
076-025 26 63
stockholmsydvast@takvard.se 08-34 11 77   info@enzodg.se    Ekerövägen 51, 178 51 Ekerö

enzodg.se enzo_gelato

MÅNDAGEN 4 OKTOBER MÅNDAGEN 4 OKTOBER 
GÅR UGNEN VARM MED GÅR UGNEN VARM MED 
KANELBULLARKANELBULLAR
FRÅN KL 08.00-18.00FRÅN KL 08.00-18.00

Beställ gärna i förväg Beställ gärna i förväg 
08-34 11 7708-34 11 77

info@enzodg.seinfo@enzodg.se



Mälaröarnas rika FÖRENINGSLIV Källa: Föreningsregistret Ekerö kommun

BÅTKLUBBAR___ 
BÅTKLUBBEN 
FÄRINGARNA
www.bkfaringarna.org

EKERÖ BÅTKLUBB
www.ekerobk.se

EKERÖ 
SOMMARSTADS 
BÅTKLUBB
www.sommarstan.se/
båtklubben

KARLSKÄRS 
BÅTKLUBB
www.karlskarsbc.se

MUNSÖ BÅTKLUBB
munsobk.wordpress.com

FREDS-
organisationer___ 
MÄLARÖARNAS 
RÖDA KORS
www.kommun.redcross.
se/ekero

RÄDDA BARNEN 
MÄLARÖARNA
www.raddabarnen.se

FÖRSVARS-
organisationer___
EKERÖ CIVILFÖR-
SVARSFÖRENING
www.civil.se/stockholm/
ekero

HANDIKAPP
organisationer___ 
RSMH-MÄLARÖARNA
rsmh_malaröarna@
yahoo.se

SEGLARKLUBBEN 
VINDENS VÄNNER
www.abrahamsbergs-
kyrkan.se/seglarklub-
ben-vindens-vanner

HEMBYGDS-
föreningar___ 
ADELSÖ 
HEMBYGDSLAG
www.adelsohembygdslag.se

EKERÖ-MUNSÖ 
HEMBYGDSFÖRENING
www.hembygd.se
/ekero-munso

FÄRINGSÖ HEM-
BYGDSFÖRENING
www.hembygd.se/
faringso

FORNMINNES-
SÄLLSKAPET 
PÅ MÄLARÖARNA
www.hembygd.se/forn-
minnessallskapet-pa-ma-
laroarna

LOVÖ HEMBYGDS-
FÖRENING
www.lovohembygd.com

SVARTSJÖ BYALAG
svartsjobyalag.wordpress.
com

IDROTTS-
föreningar___ 
7H PARA ALPINT
www.paraalpint.se

ADELSÖ 
IDROTTSFÖRENING
www.adelsoif.se

BROMMA-
GYMNASTERNA
www.brommagymnas-
terna.se

CHASE FREERUN 
EKERÖ
www.chasefreerun.se

DROTTNINGHOLMS 
KORYUKAN IF
koryukan.se/Koryukan_
DKOR

EKERÖ JUDOKLUBB
www.ekerojudo.se

EKERÖ IK
www.ekeroik.se

EKERÖ KAMPSPORT
ekerokampsport@telia.
com

EKERÖ KONST-
ÅKNINGSKLUBB
www.ekerokk.se

EKERÖ RIDSKOLA
www.ekeroridskola.se

EKERÖ SHOTOKAN 
KARATE DO
www.svenskalag.se/
ekeroshotokankaratedo

EKERÖ TENNISKLUBB
www.ekerotk.se

EYVINUR 
ISLANDSHÄST-
FÖRENING
www.eyvinur.se

FÅGELÄNGENS 
RIDSKOLA
www.ridskola.eu
FÄRENTUNA RYTTARE
www.farentunaryttare.se

FÄRINGSÖ RIDIDROTT
www.faringsoridskola.se

FÄRINGSÖ
RIDSÄLLSKAP
www.faringsoridsall-
skap.se

FÄRINGSÖ RIDSKOLA
www.faringsoridskola.se

FOTBOLL FÖR ALLA
futsalforalla@gmail.com

FRILUFTSFRÄM-
JANDET MÄLARÖARNA
www.friluftsfransandet.se

FRISKIS OCH SVETTIS
www.friskissvettis.se/
malaroarna 

KFUM 
BLACKEBERGS IK
www.blackebergbasket.
com

KUSANO HA 
SHITORYU EKERÖ
www.wkkasweden.com

MÄLARÖ GK 
SKYTTEHOLM
www.malarogk.se

MÄLARÖ HOCKEY-
FÖRENING
www.malarohockey.se

MÄLARÖ MOTOR-
CROSSKLUBB
www.mmck.nu

MÄLARÖ SKID- OCH 
ORIENTERINGSKLUBB
www.malarosok.se

MÄLARÖARNAS 
ALPINA SKIDKLUBB
www.maskalpin.se

MÄLARÖARNAS 
BOXNINGS-
KLUBB
www.malaroarnas-
bk.com

MÄLARÖARNAS 
RIDKLUBB

www.malaroarnasrid-
klubb.com

MÄLARÖARNAS 
SCHACKSÄLLSKAP
www.malaroschack.se

MÄLARÖ-
GYMNASTERNA
www.malarogymnas-
terna.se

MOTIONSPOKALEN 
EKERÖ
www.motionspokalen-
ekero.n.nu

MUNSÖ IF
www.munsoif.se

PRIMA E-SPORT-
FÖRENING EKERÖ
www.prima.gg

RASTABORGS 
RIDKLUBB
www.rark.se

SKÅ IK OCH BYGDE-
GÅRD
www.skaik.se

SPÅRVÄGEN 
SIMFÖRENING
www.sparvagensim.se

STENHAMRA FC
www.svenskalag.se/
stenhamrafc

STENHAMRA 
TENNISKLUBB
www.stenhamratennis.
nu

STOCKHOLMS KAPP-
SIMNINGSKLUBB
skk.kansli@kappis.se

STOCKHOLMS 
SEGELSÄLLSKAP
www.stockholmssegel-
sallskap.se

TROXHAMMAR 
GOLFKLUBB
www.troxhammargk.se

KULTUR-
föreningar___ 
ADELSÖ EVENEMANG
www.adelsoevenemang.se

ADELSÖ SMEDJA
www.adelsosmedja.se

ALSNU VIKINGAR
www.alsnu.se

ASKANÄS KAMMAR-
FESTIVALSFÖRENING
www.askanasfestival.com

BIRKAKÖREN
birkakoren@gmail.com

DANSKLUBBEN 
FÄRINGSÖ  HUMBUGGS
faringso_humbuggs@
spray.se

EKEBYHOVS SLOTTS 
INTRESSEFÖRENING
www.ekebyhovsslotts
intresseforening.se

EKEBYHOVS SLOTTS 
VÄNFÖRENING
olsson_anita@hotmail.com

EKERÖ FILMSTUDIO
ekero.filmstudio.se

FÖRENINGEN 
HELT BAROCKT
www.heltbarockt.din-
studio.se

KULTURFÖRENINGEN 
SKÅ FESTPLATS
www.skafestplats.se

JAZZ PÅ 
MÄLARÖARNA
www.facebook.com/
jazzmalaro

KONSTRINGEN 
PÅ MÄLARÖARNA
www.konstringen.se

LOVÖ KULTUR-
FÖRENING
www.lovomagasin.se

MÄLARÖ KINO
www.malarobion.se

MÄLARÖARNAS 
KAMMARKÖR
malaroarnas_kammar-
kor@yahoogroups.com

MÄLARÖARNAS 
MUSIKSÄLLSKAP
www.mamus.se

MÄLARÖARNAS 
KONSTFÖRENING
malaroarna.konst-
foreningar.se

MYS OCH SPEL
www.mysochspel.se

ÖLAGET
www.ölaget.se

ÖLSTA FOLKETS HUS
www.olstafolkpark.se

SUNDSGÅRDEN 
KULTUR/INTEGRA-
TIONSCENTER
sundsgarden7@gmail.com

VÄRNA ADELSÖ
www.varnaadelso.se

PENSIONÄRS-
föreningar___ 
PRO EKERÖ

www.pro.se

PRO FÄRINGSÖ
www.pro.se/faringso
SPF MÄLARÖARNA
www.spfseniorerna.se/
distrikt/stockholmsdi-
strikt.se

SCOUTKÅRER___ 
FÄRINGSÖ 
SJÖSCOUTKÅR
www.faringso-sjoscout-
kar.se

TRÄKVISTA 
SJÖSCOUTKÅR
trasjo.scout.se

STUDIER___ 
MEDBORGARSKOLAN
www.medborgarskolan.se

SENSUS 
STUDIEFÖRBUND
www.sensus.se

STUDIEFÖRBUNDET 
VUXENSKOLAN
www.sv.se

STUDIEFRÄMJANDET
www.studieframjandet.se

ÖVRIGA 
FÖRENINGAR___ 
ADELSÖ 
FÖRENINGSRÅD
www.adelso.se

FÄRINGSÖ 
LIONS CLUB
www.e-clubhouse.org/
sites/faringso

MÄLARÖARNAS 
BIODLARFÖRENING
www.malarobiodlarna.se

MÄLARÖ 
BRUKHUNDSKLUBB
www.malarobk.se

MÄLARÖ 
HUNDUNGDOM
malarohu.weebly.com

MÄLARÖ 
JAKTVÅRDSKRETS
malarojvk@gmail.com

MÄLARÖARNAS 
FÅRFOLK
malaroarnasfarfolk.se

MÄLARÖARNAS 
MODELLFLYGKLUBB
www.mmfk.se

MÄLARÖARNAS 
NATURSKYDDS-
FÖRENING
www.malaroarna.natur-
skyddsforeningen.se

MÄLARÖARNAS 
ORNITOLOGISKA 
FÖRENING
mof-ekero.se

VÄLKOMMEN TILL 
MÄLARÖARNA
vtm@malaroarna.org

EKERÖ-MUNSÖ 
HEMBYGDS-
FÖRENING

Grundad
Början av 1980-talet

Medlemsantal
Cirka 300

Hemsida
www.hembygd.se/
ekero-munso

E-post
info@ekeromunso.se

Kontaktperson
Jan Byström (ordf) 
Yvonne Johansson 
(sekr)

Ekerö-Munsö hembygdsförening

För hembygdens 
angelägna frågor

Beskriv er 
verksamhet?
– EMH har till syfte 
att värna kultur-
arvet i områdena 
Ekerö, Helgö, Kärsö 
och Munsö inom 
Ekerö kommun. 
EMH ska vara enga-
gerad i samhällsut-
vecklingen och för 
hembygden ange-
lägna frågor såväl 
ekonomiskt, socialt 
som miljömässigt.

Vad är utmärkan-
de för er?
– EMH fokuserar på 

att löpande samla 
in, dokumentera 
och presentera 
handlingar, händel-
ser samt skeenden 
från såväl gången 
tid som nutid. 
Men avgörande 
är också att göra 
detta tillgängligt 
för intresserade och 
skapa mötesplatser 
för tankeutbyte. 

Vad är aktuellt i 
föreningen just 
nu?
–Insamling av 
bilder och minnen i 

olika former pågår. 
Projektet ”Jag 
minns” har rönt 
stort gensvar och 
förväntas utmynna 
i en bok. En skrift 
om Nyckelby/
Nibbla är också på 
gång. Samtidigt 
pågår arbetet med 
att bygga upp ett 
lättillgängligt 
bildarkiv. Att åter-
uppta och utveckla 
mötesverksamhet 
och vandringar 
efter pandemin är 
prioriterat.

Vilka är framtids-
utsikterna?
– Vi möter ett stort 
och ökande intresse 
för hembygdsfrå-
gor. Äldre ekerö/
munsöbor vill min-
nas och nyinflyt-
tade vill veta mer 
om den bygd där de 
bosatt sig. 

Vad har ni för ut-
maningar framåt?
– Att kunna svara 
upp mot det ökade 
intresset och sam-
tidigt ta tillvara på 
angeläget material. 

Under vinjetten ”Mälaröarnas rika föreningsliv” låter tidningen 
föreningar berätta om sin verksamhet. Här pratar vi med Jan 
Byström, Ekerö-Munsö hembygdsförening (EMH). 

FÖRENINGAR! Vill ni berätta om er verksamhet här ovan och finns med i kommunens föreningsregister? 
Mejla: forening@malaroarnasnyheter.se . Kanske blir det just er förening våra läsare kan läsa om i nästa nummer.
Stämmer uppgifterna i registret här intill? Om inte,mejla oss de rätta.

HEMBYGDSFÖRENINGENS SKRIFTER
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E k e r ö 
C i v i l f ö r s v a r s f ö r e n i n g

Har du räddat liv?
Vill du lära dig hur man gör?

å fi



T E G N É R S  B A G E R I - E K E R Ö

DIN LOKALA ARBETSMARKNAD
I samarbete med Arbetsplats Mälaröarna 
– din lokala jobbplattform 
Häng med oss här i varje nummer av Mälaröarnas nyheter. 
Här kommer vi på Arbetsplats Mälaröarna ge tips och råd till din 
sysselsättning och din lokala arbetsmarknad.

 Följ oss på                                     www.arbetsplatsmalaroarna.se  

Så säkerställer du en 

professionell rekryteringsprocess
Har du svårt att hitta rätt personal? Tycker du att rekrytering är utmanande och tids-
krävande? Här delar vi på Arbetsplats Mälaröarna med oss av några tips som du som 
rekryterande chef kanske kan ha nytta av i din nästa rekrytering.

Rekrytering är enligt oss A och O för att lyckas, oavsett vilken bransch du verkar inom. 
Personalen är din viktigaste resurs och om du har rätt personer på plats så kommer resul-
tatet därefter. Självklart behöver du även introducera, ta hand om och utveckla personalen. 
Lyckas du med rekryteringen, har du ett väldigt bra utgångsläge. Som vi var inne på tidigare 
kan det vara svårt och tidskrävande att hitta rätt person, därför är det viktigt att göra rätt 
redan från början av rekryteringsprocessen.

Vad är då rätt från början?
Förberedelse, förberedelse och förberedelse. Första steget är att utforma en behovsanalys, en 
s.k. kravprofil. Här definierar ni vad personen ska ha med sig in i rollen, likt en önskelista till 
organisationen på lång och kort sikt. Det är rekryterande chef tillsammans med eventuella 
kollegor som sätter kravprofilen. En tydlig kravprofil fungerar vägledande och underlättar 
arbetet vidare i rekryteringsprocessen, den spar tid och minskar även risken för felrekrytering.

Realistisk tidsplan
Nästa steg är att sätta upp en realistisk och hållbar tidsplan. I tidsplanen ska rekryteringspro-
cessens samtliga steg finnas med och definieras tydligt för såväl internt bruk som för externa 
kandidater. Kom ihåg att även ta med kandidatens eventuella uppsägningstid i tidsplanen.

Välj dina annonskanaler
Att rekrytera är även att berätta för omvärlden att er verksamhet växer och att det händer 
saker hos er. Passa därför på att ta ett helhetsgrepp kring er annonsering när ni rekryterar. 
Vår rekommendation är att tänka marknadsföring och kommunikation när ni väljer kanaler 
för jobbannonseni

Urvalsarbete
När annonsen är publicerad och ansökningarna kommer in är det viktigt att hålla tempo och 
en nära dialog med kandidaterna. Är rekryteringsbehovet akut påbörjas ofta urvalsarbetet 
direkt och i annat fall kan sista ansökningsdag passera innan ni påbörjar urvalsarbetet. I 
båda fallen är vår rekommendation att vara nära kandidaten, ge tydlig och återkommande 
information om processen och säkerställa att alla kandidater genomgår samtliga steg och 
behandlas lika.

Kandidatupplevelse
Rekryteringsprocessen är ett tillfälle för såväl kandidaten som för er som organisation att 
sälja in sig. Se därför varje intervju som ett tillfälle att prata gott om verksamheten och en 
chans till en fin kandidatupplevelse. Detta görs enligt oss med tydlig information, återkopp-
ling, ett professionellt och personligt bemötande. Det är i samtliga kontakter och möten som 
ni bygger ert arbetsgivarvarumärke. Tänk på att även kandidaterna som inte fick jobbet är 
era ambassadörer. De har i sin tur ett nätverk och vem vet, det kanske är just där, er framtida 
medarbetare finns?

Några tips på vägen:
Håll tidsplanen.
Håll kandidaten uppdaterad om hur det går, oavsett om ni har ett beslut eller inte.
Håll interna och externa intressenter uppdaterade om processen.
Avsätt alltid lite extra tid internt, det är viktigt att det blir rätt och för det krävs det tid.
Sekretess är viktig genom hela processen, tänk på att behandla kandidaternas uppgifter i 

enlighet med GDPR.

Vi tycker att rekrytering är väldigt roligt. Ett ypperligt tillfälle att få vara med att påverka och 
bygga verksamheter. Vad tycker du?

Vi vill gärna höra din åsikt Hör då av dig till oss hej@arbetsplatsmalaroarna.se. 
Tillsammans ökar vi sysselsättningen på Mälaröarna!

ÄNTLIGEN - LÖRDAGSÖPPET IGEN

BUTIK OCH GÅVOMOTTAGNING:

Tisdagar 15-18

Torsdagar 15-18

Lördagar 10-14

Kom och fynda i butiken!

Kyrkornas
second hand

Välkommen till 



’’
ÖARNA RUNT oarna@malaroarnasnyheter.se 

BILD? Springer du på något intressant på våra öar och lägger upp på Instagram? Dela gärna till oss på #malaroarnasnyheter eller ta ett foto direkt och mejla till oarna@malaroarnasnyheter.se 
 tillsammans med kort bildtext och namn på fotograf. Vi publicerar utvalda bidrag beroende på innehåll, antingen på insändarplats eller här på vår bildsida ”Öarna runt”.  

Trafikkaos i Drottningholm. Flera morgnar i rad i förra veck-
an blev det trafikkaos vid infarten till Drottningholmsskolan. 
Orsaken? Ett stort antal änder skulle gå över gatan just i läm-
ningstid. Och de hade inte bråttom…  FOTO: PRIVAT

Med projektet ”Från asfalt till drömskolgård” på Birkaskolan 
har föräldrar gått samman för att hjälpa barnen och skolan att 
få en härligare skolgård. En av elevernas idéer håller just nu på 
att färdigställas och det är en hundra meter lång ”trasmatta” 
som alla barn i skolan hjälps åt att måla på asfalten, från stora 
parkeringen till huvudentrén. Varje barn får måla en remsa i en 
vald färg.                                                     FOTO: FRIDA BRISMAR PÅLSSON

Peter Tuckers minnesutställning finns just nu på restau-
rang Karamellan i Drottningholm och pågår till den 6 oktober, 
då det också är finissage. Utöver målningar med motiv från 
Drottningholm målade även Peter Tucker tolv elskåp, vilka går att 
se under en promenad på malmen och i Drottningholmsparken.                             

  FOTO: CILLA ERICSON

Liberalernas Barbro Westerholm besökte söndagen den 19 
september Ekebyhovs slott. Barbro pratade om ”ålderism”  och 
hur den kan bekämpas. Ett ämne som hon i dagarna har släppt 
en bok om.

 FOTO: ALEXANDER LIND AF HAGEBY

10 september var WHO:s internationella suicidpreventions-
dag. Från Färingsö församlings diakoni fanns Sandra Malmborg 
på plats på Mariatorget, där 1441 ljus tändes, för att sedan släckas 
igen. Varje ljus representerar en person som tog sitt liv i Sverige 
förra året. Ljusmanifestationen anordnades av organisationen 
Suicide Zero.                                                               FOTO: SUICIDE ZERO

Föreningen Värna Adelsö har inbjudit Ekerös partier till Adelsö. 
Senast var det Kristdemokraternas tur. Man diskuterade bland 
annat en återöppning av Munsö skola, bullret från skjutbanan, 
bussarna och hur man bör satsa på Världsarvet Hovgården. 
Fr v: Lennart Rydberg, Sivert Åkerljung (KD), Maria Skedinger, 
Rickard Andersson (KD), Anders Gustafsson, Sherrie Andersson 
(KD) och Peter Östergren (KD).                             FOTO: BJÖRN RYDBERG

Läs mer på ivt.se

Hälsosamt inomhusklimat 
och stor energibesparing.

AirX 400

Geo 500

Vent 402

  



HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

KÖRKORT FÖR BIL & SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  
073-703 06 83
goodroom.se

 STENHAMRA

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

 Trädgård & Fastighetsunderhåll
 Trädfällning & Stubbfräsning
 Mark & Anläggning
 Vinterunderhåll
 Lastväxlare med kran

Vi har även webbutik med hemleveranser av 
jordprodukter, vattenskoterbryggor m.m.

Tel: 560 47 111 info@fsons.se
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Sälj tryggt och säkert!

Fredrik Drougge, fastighetsmäklare
070-560 1970, lansfast.se/ekerö
fredrik.drougge@lansfast.se

  Vi gör hembesök med gratis offertförfråga

ROTAVDRAG 
PÅ ARBETET30%

athias@ tekero.se • 076-710 18 98
www.mtekero.se

Höstens skönaste hundsäng
Hög kvalitet 

   och mycket fyllning
Avtagbart överdrag
Tvättas i maskin
Lugnande effekt 

www.cavelipetproducts.se
@cavelipetproducts

Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora 
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågel-
krog för 1300:-. Kan
fås måttbeställd och
hemlevererad.

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 
CONFIDENCE

SKIN & SPA

Nominerad till utmärkelsen 
”Sveriges bästa klinik 2021”

Ekerövägen 53 • 070-732 94 97

Vi erbjuder resultatinriktade 
ansiktsbehandlingar, samt 

 
behandlingar för ett ökat yttre 

använder de senaste teknolo-
gierna med revolutionerande 
hudteknologi.

-
-

behandlingar/Lashlift

LARMET GÅR 

MÄLARÖARNA | Ett stort 
antal båtstölder har skett 
runt om på Mälaröarna 
under de senaste två veck-
orna. Bland annat har båt-
ägare som haft sina båtar 
vid Kanans väg, Rödsten, 
Jungfrusunds mari-
na, Ekerö båtklubb och 
Bockholmsundsvägen råkat 
ut för stölder.

I Helgö kanal stals en 
båt från en privat brygga 
någon gång mellan den 14 
och 18 september. Ett vitt-
ne såg en gul båt bogsera 
iväg den stulna båten och 
har även fotografier från 
händelsen. Tjuvarna för-
sökte dessutom stjäla en 
annan båt, genom att för-
störa öglan där låset till 
båten satt. Batteriet till 
båten var dock urladdat vil-
ket omöjliggjorde stölden. 

’’
Stort antal
båtstölder

EKERÖ | Natten mellan den 
23 och 24 september tömde 
två okända gärningsmän 
OKQ8:s stora kompost-
hanteringspåsar på ett stort 
område bakom bensinmack-
en. Gärningsmännen tände 
även en mindre eld i en sop-

Skadegörelse 
och eldning

NIBBLA | I mitten av sep-
tember upptäcktes att någon 
brutit sig in i en förenings-
lokal som tillhör Nibbla 
kolonis ekonomiska fören-
ing. Anmälaren berättade att 
fönstret på entrédörren har 
tagits bort genom att man 
brutit upp listen runt fönst-
ret och att gärningsperso-
nerna efter detta har tagit sig 
in i lokalen. 

Av anmälan framgår 
även att gärningspersoner-
na har letat igenom större 
delen av lokalen och bland 
annat rivit upp lådor och 
skåp samt brutit upp ett 
mindre kassaskåp och dess-
utom försökt bryta sig in 

Inbrott i     
föreningslokal

MÄLARÖARNA | Sedan 
den 13 september har även 
stölderna av katalysato-
rer fortsatt. Flera bilar har 
också stulits runt om i kom-
munen, liksom cyklar och 
elcyklar. En polisutryckning 
har skett med anledning av 
att en person fotograferat 
vid skyddsobjektet FRA på 
Lovön.                         

Blandade
anmälningar

Gärningspersonen har då 
istället slagit sönder inred-
ning i båten samt stulit en 
verktygslåda och två sto-
lar.                                            

container bakom bensinsta-
tionen.   Brottet rubricerades 
som skadegörelse.                    

i föreningens större kassa-
skåp. Efter händelsen har 
styrelsemedlemmarna även 
fått uppgift om att fören-
ingens kontokort som låg 
i kassaskåpet använts vid 
flera tillfällen strax efter 
inbrottet och innan kortet 
spärrades, bland annat vid 
OKQ8, Pressbyrån och en 
bankomat i Kungens kurva.                       

POLISEN | Under de senaste 
två veckorna har minst åtta 
robotgräsklippare stulits 
på Mälaröarna. I alla fallen 
har även tjuvarna även tagit 

laddstationer och skydds-
hus.

– Jag vill uppmana till 
vaksamhet och att man låser 
in gräsklipparen om man 

har möjlighet, säsongen är 
ändå snart slut, säger Marie-
Louise Mattsson, kommun-
polis.     

KOMMUNPOLISEN INFORMERAR

MARIE-LOUISE MATTSSON
KOMMUNPOLIS



MÄLARÖKRYSSET kryss@malaroarnasnyheter.se

TÄVLA! Välkomna att lösa ett korsord 
på temat Mälaröarna. Krysset är kon-
struerat av mälaröbon Lars Fjellström. 
Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de färgade 
rutorna. Mejla meningen till: kryss@malaroarnasnyheter.se 
och uppge även postadress. I ämnesrutan skrivs bara för- 
och efternamn. Bland de rätta svaren lottar vi ut: 

2 biljetter hos Mälaröbion till antingen filmvisning eller till 
”Live på bio” – operaföreställningar direkt från Metropolitan

Bilden: Janne Wilhelmsson vid kolgrillen hos Kolmilan.                        
FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS

Vi gratulerar Håkan Myrestaf, Munsö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

Vi söker  
KOCK

Du som vill slippa långa resvägar. 
Du som vill arbeta nära människor. 
Du som vill laga mat från grunden. 
Du som gillar både husmanskost och 
det internationella köket.

Välkommen till en trevlig arbetsplats 
där du tillsammans med övriga 
medarbetare lagar god och näringrik  
mat till närmare 600 gäster varje dag 
året runt.

Läs mer om tjänsten och lämna din 
ansökan senast den 10 oktober på 
www.svph.se/ledigajobb

Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) 
är en idéburen organisation som funnits sedan 

1862. Våra ledord är Glädje, Trygghet, Omtanke.

Kungörelse om tidsbegränsat bygglov till och 
med 2022-10-01 för byggbodar och skylt på 
fastigheten Ekerö-Väsby 43:1, dnr BYGG.2021.708 
Byggnadsnämnden informerar 

om inkommen ansökan om 

Tidsbegränsat bygglov till och 

med 2022-10-01 för byggbodar 

och skylt på fastigheten 

Ekerö-Väsby 43:1 

Två byggbodar avses placeras 

söder om vattentornet i Träkvista. 

Bodarna kommer att omfatta 

ca 8,2 x 2,5 m vardera. Skylten 

avses placeras vid Väsbyvägens 

infart till vattentornet.

Enligt plan- och bygglagen ska 

byggnadsnämnden underrätta 

kända sakägare och övriga berörda 

samt ge dem tillfälle att yttra sig 

innan ärendet behandlas.

Kretsen för de som anses berörda 

är ibland svår att avgränsa och 

om det rör sig om ett stort antal 

personer får nämnden under-

rätta via kungörelse.

Handlingar i ärendet finns 

tillgängliga i kommunhusets 

reception på Tappströmsvägen 2.

De personuppgifter du lämnar 

hanteras enligt dataskydds-

förordningen (GDPR).

Skriftliga synpunkter skall, senast den 13 oktober, ha inkommit till: 
Stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö. 
Alternativt med e-post till bygglovsenheten@ekero.se

Kungörelse av beslut om Bygglov för 
nybyggnad av fackverkstorn samt 
teknikbod på fastigheten Stockby 1:298 
Den 16 september 2021 

beslutade Byggnadsnämnden 

i Ekerö Kommun, DB § 1292,

att bevilja bygglov för 

nybyggnad av fackverkstorn 

samt teknikbod på fastig-

heten Stockby 1:298, med 

stöd av 9 kap 30 § plan- 

och bygglagen (PBL).

Vidare beslutade bygg-

nadsnämnden att medge 

avvikelse från gällande 

detaljplan avseende att 

byggnaderna placeras 

på naturmark med stöd 

av 9 kap 31 c § PBL, då 

avvikelsen är förenlig 

med planens syfte och 

tillgodoser ett angeläget 

gemensamt behov eller 

ett allmänt intresse.

Önskar du ta del av 

beslutet, kontakta Ekerö 

Direkt på tel 08-124 571 00, 

alternativt e-post: 

info@ekero.se

Eventuell överklagan skall, senast den 20 oktober, ha inkommit till: 
Ekerö Kommun, Byggnadsnämnden/Bygglovsenheten, Box 205, 
178 23 Ekerö. Alternativt med e-post till byggnadsnamnden@ekero.se



Läser med bestörtning att Folkets 
park i Motala rivs av kommunen för 
att bygga bostäder. Samtidigt blir 
jag bekymrad över vad som kanske 
kan hända i Folkets park i Färentuna, 
denna pittoreska lilla park från 1911. 
Ska pandemin och publik-
antal få förinta kulturminnen?

1911 startade arbetarna på Ilända 
tegelbruk en förening i syfte att 
skapa en samlingsplats där de kunde 
samlas och ha möten kring arbetsgi-
varens orättvisa villkor och också för 
att få förlusta sig på fritiden. 1911 till 
2021, det blir en förening som fyller 
110 år!

Ölsta folkpark i Färentuna är en av 
de få föreningar i Sverige som fak-
tiskt klarat sig undan konkurs tack 
vare engagerade medlemmar.

Pandemin har slagit hårt, då sam-
lingsplatsen som har både Folkets 
hus och Folkets park inte kunnat 
hyra ut sina lokaler till föreningar 
och privatpersoner för fest. Folkets 
hus som stod färdigt 1947 har många 
åtgärder som måste fixas. 

El, vissa tak, dränering kring fast-

igheten och vissa fönster. Ekonomin 
räcker inte för att underhålla allmän-
heten och den ideella kraften som 
tidigare funnits finns inte längre. 

En stor konkurrent är alla stads-

fester som finns under sommarhal-
våret inne i stan, de är gratis, medan 
en liten folkpark inte kan som tidi-
gare dra de riktigt stora artisterna. 

Musikern Staffan Öfwer-

man startade för många år sedan 
Facebookgruppen ”Ge oss folkpar-
kerna tillbaka. Allt är förlåtet.” Det är 
en liten flirt om att de vet att folkpar-
kerna inte bara serverar ostmackor 
och kaffe i logen längre. Behövs en 
middag, så serveras en middag eller 
bättre lunch.

Artisterna längtar tillbaka till 
folkparkerna och publiken längtar 
också tillbaka. Varför går det inte att 
synka?

Tänk om folk kunde gå man ur 
huse för att lägga lite tid på att bevara 
ett kulturarv istället för att bara kräva 
att det ska hända något? En mötes-
plats är en mötesplats och när möten 
sker kan underverk skapas. Nya 
band, nya kontakter eller till och 
med barn. Jag är ett av barnen som är 
ett resultat av ett möte i Folkets hus 
i Färentuna. 

– Katrin Friberg,
medlem i Föreningen Folkets 
hus i Färentuna UPA 
samt ordförande för föreningen 
2012-2015

Hjälp till att bevara ett kulturarv

Vi förstår frustrationen och känner detsamma!

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Rekord i inställda turer
Jag var med om ett rekord sön-
dagen 5 september.   Fem och en 
halv timma från Adelsö till Älta.

Buss 312  med avgång 16:09 från 
”Alviken”  dök aldrig upp. För-
sening enligt SL-appen. En sön-
dagseftermiddag ?  Jag gick mot 
bussens färdriktning och träffade 
tre personer som också väntade 
på bussen. Jag fortsatte mot färjan, 
för att möta nästa buss som enligt 
tidtabellen skulle lämna ”Alviken”  
17:53. Den kom heller aldrig. 
Försening enligt  SL-appen. För att 

göra en lång historia kort så avgick 
en buss från  Sjöängen 19:10 som 
jag kom med. Då hade jag gått med 
hund och packning i tre och en halv 
timma. Det verkar inte vara märk-
värdiga strapatser för någon som är 
23 år, men det är bara det att jag är 
60 år äldre, dessutom måste man se 
upp med bilister som ” blåser förbi i 
hundratio” på Adelsö ringväg.

Om det nu är så  att ”Arriva” med 
alla förseningar och inställda turer 
på senare år, har för avsikt att buss 
312 i framtiden ska ha samma turtät-
het  som ”Halleys komet”, så måste 

man i anständighetens namn riva 
ner tidtabellerna och ersätta dem 
med ett meddelande  där det står: 

”Vi kommer när det passar oss”.

– Allan Fredriksson, Älta

REPLIK

Svar till frustrerad för-
älder/medborgare/
idrottsintresserad/less på 
tystnaden gällande Ekerö 
kommuns akuta hallbrist.

 Socialdemokraterna i 
Ekerö förstår verkligen 
den frustration som förs 
fram i insändaren, vi 
känner precis samma sak!

Föreningslivet i Ekerö är 
i allra högsta grad levande 

och är viktigt både för 
det fysiska och psykiska 
måendet samt för att ung-
domar ska kunna hitta 
sammanhang även utanför 
skolan.  

Vi tycker att det är be-
drövligt att Moderaterna 
som styrt Ekerö under 
många år inte har gjort 
något för att förhindra det 
läge vi är i idag, trots att 
det varit enkelt att förutse 
och åtgärda under en lång 

tid. Vi har pratat med ota-
liga frustrerade föreningar 
och utövare som påtalar 
den akuta lokalbristen och 
har i omgångar lyft förslag 
för att stävja den situation 
vi nu befinner oss i.

Vi ser att det finns 
behov av både långsiktiga 
som såväl mer akuta lös-
ningar. Det måste omedel-
bart läggas ett uppdrag om 
att uppföra ett tält för att 
lösa de mest akuta beho-

ven, bland annat för att 
ersätta Ekebyhovsskolans 
gymnastiksal som snart 
kommer att rivas! 

Men vi ser även att mer 
långsiktiga lösningar 
måste till, såsom ett 
allaktivitetshus centralt 
på Ekerösidan och på 
Färingsösidan.

 Föreningarna i Ekerö 
har en stor drivkraft och vi 
vet att det finns möjlighe-
ter att skapa en bättre situ-

ation för våra föreningar, 
men frågan är om viljan 
finns hos Moderaterna 
som styr kommunen?

Vi behöver politiker 
som tar medborgarnas 
frågor på allvar och priori-
terar att bygga en kommun 
som svarar upp mot 
ekeröbornas önskemål!

– Hanna Svensson, 
oppositionsråd 
Ekerö

Suck... igen!
Som om det inte räckte 
med alla inställda turer, 
försenade bussar som 
missar anslutning, så ställer 
informationstavlorna med 
felaktig information till 
det dessutom. En fredag 
morgon –  jag är glad att 
176:an denna gång är i tid 
till Svanhagen och  jag har 
marginal för att hinna med 
anslutningsbuss till Ölsta. 
När det är fem minuter 
kvar så raderas turen från 
informationstavlan. Suck! 
Inte en inställd buss nu igen. 
Här går det inte att skylla på 
vägarbeten, bussen kommer 
ju direkt från Ekerö cen-
trum. Sitter kvar en stund på 
bänken i väntan på nästa till 
Jäsängen. Inser att det blir 
till att promenera rejält och 
bestämmer mig för att gå in 
på Ica Skå för att handla nåt 
ätbart så länge. Av en tillfäl-
lighet vänder jag på nacken 
och ser då att 318 ändå 
kommer...  blir glad förstås, 
men samtidigt så frustrerad, 
höll på att missa en buss 
som ändå kom... Strular det 
inte rent fysiskt med turerna 
så kan man ge sig på att det 
gör det tekniskt.

– Anna-Maria P



Varmt  tack till Ekerö brandförsvar som kom hem och tog hand om mig som anhörig 
när min make drabbades av hjärtstillestånd. Tack även till ambulanspersonalen för fint 
omhändertagande. – Stor kram från Monica på Mälarvyn

Vill ge en ros till den busschaufför som hjälpte vår dotter, som har DS, när hon råkat 
kliva på fel buss, söndagen den 12/9. Du såg även till att hon, på ett säkert sätt, kom över 
vägen. Stort tack! En ros även till den kvinna som hjälpte henne att komma på rätt buss i 
Tappström!  Ni är guld värda! – Tacksamma föräldrar i Färentuna 

rosor  tack

SÅ HÄR TYCKER VI!

Cecilia Anneling, 38, 
och Victor, 2, Lovö:

– Jag skulle lägga pengarna på 
barnen. Fina miljöer och fler 
lekparker, som till exempel 
den som byggts i Ekebyhov.

Tommy Hagberg, 66, 
Färingsö:

– Om jag fick åtta miljoner 
skulle jag lägga dem på att 
skapa ett bättre liv för våra 
äldre, för det är de värda.

Sara Lindgren, 42, 
Ekerö:

– Jag skulle lägga dem på en 
samlingsplats för alla ung-
domar. De behöver någon-
stans där de bara kan hänga 
och umgås.

KOMMUNEN | Åtta miljoner kronor kommer kommunen i värsta fall lägga på 
tomma boendemoduler i Stenhamra. Vad skulle du göra om du fick åtta miljo-
ner att lägga på vad du ville i Ekerö kommun?

Annars blir jag mörkrädd...

REPLIK

Angående artikeln om 
trafiksituationen på Ekerö-
vägen. Jag vill påminna om 
Trafikverkets nollvision, 
som jag anser liknar falsk 
marknadsföring och att 
det är djupt omoraliskt att 
en myndighet utger sig för 
att stå för en nollvision där 
”omsorgen om människors 
liv och hälsa är ett absolut 
krav vid vägtransportsys-
temets utformning och 
funktion. Detta gör att 
trafiksäkerhetstänkandet 
behöver integreras i alla 
de processer som påverkar 
vägtransportsystemets tra-
fiksäkerhet”. Detta samtidigt 
som man under onödigt lång 
tid, genom ytterst långsamt 
framskridande vägarbete, 
blockerar till- och frånfart 
för en stor ö-kommun som 

är beroende av exempelvis 
akutsjukvård på andra sidan 
köerna. 

Hur nollvisionen över-
ensstämmer med att utryck-
ningspersonal är tvungna att 
genomföra livsfarliga färder 
i filen för mötande trafik, att 
skadade och sjuka kommun-
innevånare hänvisas till färd 
i egen bil när ambulansen 
har för lång framkörnings-
tid, hur planen ser ut om en 
stor brand utbryter i Ekerö 
kommun en vardagsefter-
middag och hur det är 
möjligt att stora resurser 
från ambulanshelikoptern 
behöver användas för att 
forcera köer är frågor i alla 
fall jag skulle önska få svar på 
från Trafikverket. För visst 
måste det här vara frågor som 
diskuteras i samband med 
planeringen av stora trafikar-
beten i Sveriges huvudstad? 

Säg att det är så  –  annars blir 
jag faktiskt mörkrädd.

Ekeröbor uppmanas att 
undvika onödiga resor på 
Ekerövägen mellan klockan 
15 och 18, vilket skulle inne-
bära fem procent färre bilar 
och vara skillnaden mellan 
att fastna i kön eller att tra-
fiken rullar. Jag vågar påstå 
att ingen ekeröbo med själv-
bevarelsedrift utsätter sig 
för onödiga resor på denna 
väg mellan klockan 15 och 
18! Jag tillåter mig dessutom 
att tvivla på att fem procent 
färre bilar på Ekerövägen vid 
17-tiden skulle innebära att 
trafiken rullar. 

Gällande hemarbete har 
jag förstått att det inte har 
varit riktigt lika fördelaktigt 
som man först kan tänka sig. 
Många är de som under och 
efter pandemi-isoleringen 
har tagit upp social isolering, 
svårighet att få arbetsro när 
resten av familjen är hemma 
eller rent fysiska problem då 
hemarbetsplatser sällan är 
lika ergonomiskt planerade 
som ett regelrätt kontor. 
Om Ekerö kommun ställer 
sig bakom förslaget att de 
som kan jobba hemma ska 
jobba hemma, för att lösa 
Ekerö kommuns problem 
med köerna, kanske Ekerö 
kommun också ska ta ansvar 
för dessa personers arbets-
miljö? För det är väl ändå inte 
rimligt att enskilda arbets-
givare ska ta ansvar för att 
Ekerö kommun inte förmår 
ställa krav på Trafikverket?

– Monica Wanre 
Nordkvist

Trafikläget och lösningar
REPLIK

Trafikläget är oerhört 
påfrestande, bra med 
förbättringsförslag, det 
behövs sannerligen.  En 
av dem är att göra bilfärjan 
mellan Jungfrusund-Slagsta 
avgiftsfri.  Detta var också 

tanken när kommunen pla-
nerade bygget, att så skulle 
bli efter att bland annat 
anläggningskostnader  var 
betalda.  Men så blev det 
inte. Nu är det hög tid att 
göra det för boende/skrivna 
i Ekerö kommun.  Hoppas 
att kommunen hittar vägar 

till detta. Tyvärr finns risker 
för inbrott med mera utöver 
att narkotikalangning kan 
öka om man gör färjan kost-
nadsfri för alla. Förstår att 
kommunen har funderingar 
kring detta.

– Boende i kommunen

Gör något åt den ohållbara 
trafiksituationen!

REPLIK

I förra MN  togs den ohåll-
bara trafiksituationen upp 
som präglat pendlings-
trafiken in och ut ur kom-
munen under många år. 
Familjetid byts i allt större 
utsträckning ut till kötid 
på Ekerövägen. Mer måste 
göras åt trafiksituationen 
för att skapa alternativa 
resvägar och färdsätt för 
att minska belastningen 
på vägen. Moderaterna i 
både Ekerö kommun och 
Region Stockholm måste 
ta problemen på allvar 
och se till att bidra till lös-
ningar istället för att skylla 
på andra eller varandra. 
Istället har regionen lagt 
ner den enda kollektiva 
tvärförbindelsen söderut 
(buss 350 över färjan till 

Fittja). Folk vittnar om att 
köerna till Slagstafärjan nu 
fylls på med bilar och det 
bästa sättet att öka kapaci-
teten söderut skulle så klart 
vara om fler kunde samsas 
i en buss istället för att åka 
i varsin bil! Buss 350 måste 
återupptas och få en ärlig 
chans. 

Socialdemokraterna 
håller med Monica Wanre, 
fler åtgärder behövs, inte 
färre! Trafikverket behö-
ver vara behjälpliga i att 
underlätta för ekeröborna 
under dessa år av kaos-
artad byggnation på och 
vid Ekerövägen. Det vore 
rimligt att de medfinan-
sierade fler turer på Ekerös 
enda direktlinje in till 
Stockholm city, pendel-
båten! 

Ekerö behöver också 

göra det lättare för en 
barnfamilj att välja bort 
den ena bilen. Det kan vi 
åstadkomma genom att få 
hit bilpooler, elcykelpool, 
bättre cykelvägar, men 
såklart också genom en 
utbyggd lokal kollektiv-
trafik. Om unga kan åka 
till skolan eller träningen 
med pålitliga busslinjer 
skulle behovet av två bilar 
minska. Socialdemo-
kraterna i både i Ekerö 
kommun och Region 
Stockholm vill göra mer 
för att lösa trafiksituatio-
nen i Ekerö. 

– Hanna Svensson, 
oppositionsråd 
Ekerö 
– Jens Sjöström, 
oppositionsregionråd 
i region Stockholm

Hans Öhman, 72, Ekerö:

– Jag tycker att det blivit bätt-
re och bättre. Nu är det stabilt 
och det finns vad vi behöver, 
fast jag tycker att det är synd 
att de tog bort torghandeln.

Yvonne Ekblad, 65, 
Färingsö:

– Jag tycker inte att centrum 
har utvecklats ett dugg under 
de 20 år jag bott här.

Per Brydolf, 78, Ekerö:

– Jag har följt centrumets
utveckling under alla år och
tycker att den varit positiv.
Men jag saknar torghandeln
och centrumkyrkans serve-
ring, som gav liv och rörelse.

EKERÖ CENTRUM | Hur tycker du att centrum har utvecklats genom åren?



Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar. 
Vi gör även hembesök och hjälper gärna  till med bouppteckningar.

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen
Se vår prislista: 
www.malarobegravning.se 

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif ErikssonHeli Ekberg  och Leif Eriksson

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

FAMILJ familj@malaroarnas nyheter.se  

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård – 

Hos mig får du hjälp med 
allehanda fotproblem 

• Fotsmärtor • Nageltrång 
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor 

• Förhårdnader, sprickor 

Vid behov gör jag även hembesök 
Bokning via www.bokadirekt 

Salong Närlunda eller 0707-55 16 17 

Jungfrusund Salong Närlunda 
Varmt välkomna!

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi erbjuder även rörelseanalys och stötvågsbehandling.

Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Bryggavägen 110, hus A1, 178 31 Ekerö

100 % lokalt – Såklart! En podd för oss som bor på Mälaröarna!

M
älaröarnas nyheters egen p

od
dälää aröarnas nynn heters eggenn

ppppooo
ddddddddd

• Ulla Margaretha Gyllingmark, Ekerö, avled den 13 decem-
ber 2020 i en ålder av 77 år.

• Hans Ivan Constantin Gyllingmark, Ekerö, avled den 26 
januari i en ålder av 79 år.

• Maj-Britt Viola Skoog, Färingsö, avled den 26 augusti i en 
ålder av 87 år.

• Eva Linnéa von Baillou, Munsö, avled den 4  september i 
en ålder av 79 år.

• Tom Josef Zetterberg, Ekerö, avled den 9 september i en 
ålder av 76 år.

• Barbro Katarina Stolt , Adelsö, avled den 14 september i 
en ålder av 71 år.

• Sven Albertsson, Ekerö, avled den 18 september i en 
ålder av 95 år.

GRATULATIONER___

Vår kära

Lilja Nordberg
* 2 december 1919
✝ 23 augusti 2021

Syskonbarn
Goda grannar och vänner

Jag är i vindens varma sus
I fågelns mjuka flykt

omkring vårt hus

Begravningsgudstjänsten har ägt
rum i kretsen av de närmaste.
Varmt tack till alla som hedrat

minnet av Lilja.  
www.malarobegravning.se

Min älskade Maka
Vår kära

Syster och Moster

Barbro Stolt
f. Dahlin

*  11 september 1950
 14 september 2021

Älskad – Saknad 

B O S S E
Marianne

Danne

Många, många vänner
________________________  

Begravningsgudstjänsten äger 
rum torsdagen den 7 oktober 

kl.11.00 i Adelsö kyrka.
Därefter inbjudes till 

minnesstund.
O.s.a till Marianne tel.

0703 83 97 43 eller Bosse
senast den 1 oktober.

Tänk gärna på Cancerfonden 
Pg. 90 1986-0

Vår vän

Jan Sjöberg
*  21 oktober 1944

har lämnat oss.
I ljust minne bevarad

Segeltorp 3 augusti 2021

VÄNNERNA
i Skå

________________________  
Begravningen och urngrav-

sättningen äger rum onsdagen 
den 13 oktober kl.14.00 

i Skogskapellet på 
Skogskyrkogården, Enskede.

I stället för blommor 
Tänk gärna på

Föreningen Kattstallet  
Pg. 90 0224-7

Program Program & värdar& värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

78 på 60: Gunnar Nilsson

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blandade Pärlor: 
Roffe Larsson

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Efter tre: Ulf Nystedt

Fredagsdansen:        
Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: 
Leif Bjärnling

Gott och Blandat:      
Eva Möller

Hultmans Hak:          
Lina Hultman

Istället för Flisan: Pontus

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Lördagsönskningen:  
Varierande programledare

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

Morgonluft från 
Mälarökyrkan: 
Ing-Britt Bäcklund , Urban 
Thoms,  Thorleif Larsson, 
Lars Narin, Klaus Franken 

Musikmixen: 
Leif Helenius

Musikskafferiet: 
Emma-Karin Pihlstrand

Musikutforskaren: 
Connie Dahl Möller

Mälarö Jazz: 
Tommy Ollmark med 
Janne Stolpe och Rune 
Sjögren

Mälarö Mötesplats: 
Peter Strömmer och 
Joakim Jonsson

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Pyrets fredag: 
Pyret Ericson

Rockoko: 
Gunilla Jerlinger

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: 
Tommy Ollmark

Söndagkväll:         
Fredrik Rispe

The 70´s: 
Magnus Haage

Vikings Nattsudd:          
Varierande programledare

Vinylblandat:           
Janne Widen

Ytterligheter: 
Lars Grahm

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking

Vi fyller 50 år – Öppet hus 
på Solbacken, Grindvägen 2 i Stenhamra

Välkommen den 9 oktober kl 11-15

Vi bjuder på fika med hembakat bröd 
Välkommen att titta på vår verksamhet

AVLIDNA___

• Stort grattis mamma Ulla Almeson på 90-årsdagen 
önskar barn och vänner!

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild. 
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivningsdag
• Publicering sker i nästkommande nummer,  i turordning samt i  
   mån av plats



          

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

Hammarkvarnsvägen 9  179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16 

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

Tel 560 425 80 
 

Grunder
Enskilt avlopp 
Reningsverk
Infiltration
Markbädd
Installation av
kommunalt VA
Bryggor
Sjötransporter
Trädröjning max 25cmØ

Entreprenader utförs
även på öar

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

Marcus: 0705 79 21 40
Kalle: 0708 24 51 40

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

När du behöver hjälp finns vi här.  
Och vi lovar att göra allt vi kan för att lösa ditt problem. 
Välkommen till Leja – vi har koll på Mälaröarna! 

  

LOCAL HEROES

MARKPLANERING • HUSGRUNDER • DRÄNERING • DIKNING  
GRUS- OCH JORDLEVERANSER • GRÖNYTESKÖTSEL • VÄGBYGGEN
VINTERVÄGHÅLLNING • AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Lackering  Lackering  

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

Öppet
Månd-Fred 06-24
Lörd, Sönd, Helgdag 08-24

Tel 08-560 300 96
Välkommen till Circle K i Träkvista!

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

Följ oss på Facebook  
och Instagram!



Hummelvretsvägen 6, Hummelvreten Eget garage på tomten

Syd-/sydvästläge 

Insynsskyddad mysig innergård

Varmt välkomna till  detta trevliga 1-plans atriumhus, byggt -00 med eget garage på tomten!

Med ett mycket fint läge i området ligger detta trevliga 1-planshus. En helt insynsskyddad mysig innergård i 

finaste syd-/sydvästläge som bjuder på ett härligt solläge.
3 ROK 106 KVM UTGÅNGSPRIS 5 475 000 KR

TOMT 284 KVM BYGGÅR 2000 EP 74 KWH/KVM/ÅR

VISAS SÖN 3/10  SAMT MÅN 4/10  

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

EKERÖ ATRIUMHUS

Gudmundvägen 2, Stenhamra Representativ & stilren 1-plans villa

Stort härligt soldäck med pool

Underbars sociala sällskapsytor

Välkommen till denna representativa och smakfulla enplansvilla om totalt 190 kvm i barnvänliga Stenhamra! 

Här erbjuds du bl.a. generösa öppna & ljusa sällskapsytor, underbart kök med braskamin, fem bra sovrum och allt 

på ett och samma plan!

Utöver detta finns även ett ljuvligt soldäck med pool.

7 ROK 190 KVM UTGÅNGSPRIS 8 495 000 KR

TOMT 1 857 KVM BYGGÅR 1991

VISAS RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN, 070-760 46 63

FÄRINGSÖ VILLA

EKERÖ | MÄLARÖ TORG 4 | TEL 08-564 109 40 | WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO



Axvägen 8,  Stenhamra Barnvänligt område

Välskött hus i ett plan

Mysigt uterum

Välkommen till detta trivsamma boende i ett genomgående gott och mycket välvårdat skick. 

Entré till huset sker via en ombonad och insynsskyddad gård och här finns utrymme för en trevlig uteplats i en 

mysig miljö.
5 ROK 128 KVM UTGÅNGSPRIS 5 395 000 KR

TOMT 608 KVM BYGGÅR 1969  EP 120 KWH/KVM/ÅR

VISAS SÖN 26/9 

MÄKLARE MARTIN LARSSON, 070-830 01 61

FÄRINGSÖ ATRIUMHUS

Klevbergsvägen 113, Stenhamra Enplanshus

Gavelläge

Insynsskyddad atriumgård

Välkomna till ett trivsamt atriumhus i omtyckt område. Helt insynsskyddad innergård med utrymme för matplats 

under tak. Stort förråd med ingång ifrån gården. Liten trädgårdstomt med plan gräsmatteyta och inramande 

grönska. Odlingsmöjligheter i pallkragar.

Ett praktiskt, bekvämt och barnvänligt hus i ett plan med gavelläge. Generösa sällskapsytor. Ljust kök med 

matplats invid fönster mot innergården. Stort vardagsrum.  Fyra bra sovrum med möjlighet till ett femte. 

5 ROK 135 KVM UTGÅNGSPRIS 3 925 000 KR

TOMT 216 KVM BYGGÅR 1970  EP 89 KWH/KVM/ÅR

VISAS  RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE JENNY NÄSLUND, 070-826 83 00

FÄRINGSÖ ATRIUMHUS

EKERÖ | MÄLARÖ TORG 4 | TEL 08-564 109 40 | WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO



Kattdammsvägen 4, Närlunda Totalrenoverad villa

Altaner & pool med söderläge

Lugn barnvänlig återvändsgata 

Välkomna till denna totalrenoverade villa i barnvänliga Närlunda! 

Tomten är som ett eget litet paradis med poolområde, härliga soldränkta altaner och lekvänlig plan gräsmatta. 

Utmärkt läge med baksidan mot grönområdet vid Närlunda gård. Bergvärme finns installerat. 

En dröm för barnfamiljen!

5 ROK 138 KVM UTGÅNGSPRIS 7 900 000 KR

TOMT 700 KVM BYGGÅR 1965 EP 54 KWH/KVM/ÅR

VISAS SÖN 26/9 SAMT MÅN 27/9 

MÄKLARE LINN LAGERQVIST, 070-510 65 69

EKERÖ VILLA

Brända berget 32,  Färentuna Magisk sjöutsikt & Skärgårdskänsla

Vacker rofylld miljö

Fantastiska solnedgångar

Sjöläge med magisk sjöutsikt och rofylld skärgårdskänsla! 

Beläget på en berghäll i vacker natur med vidsträckt vy över Mälaren finner ni detta läckra ställe som bjuder på 

fantastiska solnedgångar.  

Glasrum med oslagbar utsikt, här känns det som man blir ett med naturen och Mälaren.

3 ROK 56 KVM UTGÅNGSPRIS 5 975 000 KR

TOMT 2 260 KVM BYGGÅR 1945

VISAS SÖN 26/9 SAMT MÅN 27/9 

MÄKLARE LINN LAGERQVIST 070-510 65 69

FÄRINGSÖ FRITIDSHUS

EKERÖ | MÄLARÖ TORG 4 | TEL 08-564 109 40 | WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO


